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Ad. 1     Oprichting en doelstellingen Stichting 

Oprichting stichting:  8 december 2004. De Stichting is gevestigd te Nijeveen en ingeschreven bij de KvK 

Drenthe onder nummer 04075599. 

 

In het algemeen is de doelstelling van de Stichting Philadelphia Namibië in Nederland: het voeren van 

fondswervingsacties ten behoeve van de Philadelphia Foundation te Namibië. 

 

In de statuten zijn hiertoe de volgende artikelen opgenomen: 

 

De Stichting heeft ten doel: 

 

1a.  De kwaliteit van zorg en hulpverlening aan weeskinderen binnen hun gemeenschappen te 

verbeteren. 

1b.  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

2.  Naar dit doel wordt gewerkt door de capaciteit van de verzorgers en de gemeenschap, waarin de 

kinderen leven, te versterken, armoede te bestrijden en psychosociale hulpverlening aan deze 

kinderen te geven, om hen zo weer een toekomst te kunnen bieden. 

Ad. 2 Samenstelling bestuur 31 december 2017 

Mw. G. Homan-Visser    voorzitter 

Mw. M. Gunnink-Huisman  secretaris 

Mw. E. van Breden-Cramer   penningmeester 

Mw. E. Kerkhof - Visser   bestuurslid 

Mw. I. Bronsema   bestuurslid 

Vergadering bestuur 

In het jaar 2017 heeft het bestuur 4 maal vergaderd en wel op de volgende data: 19 januari, 18 mei, 8 

september en 17 november. 

 

De notulen van deze vergaderingen liggen ter inzage bij de secretaris, Mevr. G. Homan – Visser te 

Amersfoort. 

Bestuurswisseling 

In januari 2017 heeft Gertruud Homan de functie van voorzitter op zich genomen. De wijzigingen hiervan 

zijn in januari 2017 doorgegeven bij de Kamer van Koophandel. 

 

Op 1 januari 2018 zal het bestuur als volgt zijn samengesteld: 

 

Mw. G. Homan-Visser    voorzitter 

Mw. M. Gunnink-Vreugdenhil  secretaris 

Mw. E. van Breden-Cramer  penningmeester 

Mw. E. Kerkhof - Visser   bestuurslid 

Mw. I. Bronsema   bestuurslid 
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Ad. 3 Relaties met Namibië 

De Nederlandse Stichting “Philadelphia Namibië, stichting voor weeskinderen in Nood” heeft een 

zusterrelatie met de “Philadelphia Foundation for Orphans in Distress” waarvan de 

projectleidster/manager is:  Mevr. E.D.C. van den Berg. Deze Foundation is gevestigd te Grootfontein, 

Namibië. 

Het jaar 2017 

In het jaar 2017 is Stichting Philadelphia Namibië voortgegaan met het inzamelen van fondsen voor het 

weeskinderenproject in Namibië. 

 

Ook dit jaar zijn kerken in het hele land aangeschreven met het verzoek collectes te houden of ons 

project een gift te schenken. Meerdere kerken  hebben besloten het project (opnieuw) te ondersteunen. 

 

Veel scholen zijn weer bezocht waar presentaties werden gegeven over het land Namibië en het werk 

van de Philadelphia Foundation in het bijzonder. 

 

Tenslotte blijven wij actief zoeken naar nieuwe donateurs die ons eenmalig óf periodiek willen 

ondersteunen. 

 

In het voorjaar en in het najaar van 2017 verscheen weer een nieuwsbrief van de Stichting en deze werd 

naar alle donateurs, kerken en scholen gezonden en ook gebruikt bij het stand werk om de Foundation 

bekendheid te geven. 

Ad.4  Gevoerde acties 

Gevoerde acties in Nederland 

Huis-aan-huiscollecte in Barneveld 

In mei hebben we in Barneveld een huis-aan-huiscollecte gehouden welke  € 275,= heeft opbracht.  

Hartelijk dank aan de 4 collectanten die dit bedrag collecteerden. 

Bedrijven 

Dit verslagjaar ontvingen wij van  bedrijven een bedrag ad. € 5.000,00  

Dit jaar is er geen speciale actie gevoerd. 

Actie kerken 

Als reactie op de verzonden najaars nieuwsbrieven naar de kerken zijn er meerdere giften ontvangen.  

In verschillende kerken zijn er reguliere collectes gehouden tijdens de diensten en zo ook in bijzondere 

diensten, t.b.v. de Philadelphia Foundation. 

In totaal werd in 2017 hierdoor  € 10.595,78 ontvangen, een mooi resultaat.  

Scholenproject 

Ook dit jaar werden weer basisscholen bezocht door een vrijwilliger van de stichting, Piet van den Berg, 

in Nederland.  

Meerdere scholen hebben zo mee gedaan om gelden te verzamelen voor projecten van de stichting in 

Namibië. 

In 2017 deden 35 scholen mee aan acties voor de Foundation. Presentaties over het werk van de 

Foundation werden op 34 van deze scholen gegeven. 



4 

 

 

In het kalenderjaar 2017 werd van de scholen een totaal bedrag ad. € 10.414,74 ontvangen. Dit bedrag is 

ingezet voor de volgende doelen: 

 

1. Praktische hulp aan wezen en kwetsbare  kinderen, zoals het verstrekken van een deken aan de 

weeskinderen en inzetten van een rollator en rolstoel. 

 

2. Verhoging van de voedselzekerheid/ Permacultuur 

 

3. Promotie en organisatie evangelisatie en bijbelclubs en het uitdelen van Bijbels aan kinderen. 

 

4. Ondersteuning in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. 

 

5. Verstrekking van dagelijkse schoolmaaltijden aan ruim 150 kleuters. 

 

Voor het jaar 2018 zijn er een gering aantal nieuwe afspraken ingepland bij basisscholen om het werk 

van de Foundation onder de aandacht te brengen. 

Op de meeste van deze scholen worden presentaties over het werk van Philadelphia gegeven. 

Het scholenproject zal in 2018 aflopend zijn, op dit moment zijn er 12 scholen waar wij mogen komen. 

Piet van den Berg zal dit seizoen voor het laatst met veel enthousiasme de presentaties doen. Wij 

danken hem natuurlijk hartelijk voor zijn grote inzet ! 

  

Gevoerde acties in Namibië 

De projectleiding is nu 1,5 jaar actief in de plaats Grootfontein. Hier liggen uitdagingen voor 

ondersteunende werkzaamheden, zeker vanwege het grote aantal kwetsbare (wees)kinderen.  

 

Verder worden wekelijks bezoeken afgelegd aan kinderen die in ziekenhuizen verblijven en waarvan de 

ouders ver buiten de regio wonen. Tijdens deze bezoeken worden de kinderen blij gemaakt met een 

knuffelbeer of een kleurboek en kleurpotloden, daarnaast worden er bijbel verhalen verteld en 

persoonlijke aandacht gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Dekenactie 

 

Jaarlijks hebben we een dekenactie. Dat is ook wel nodig voor een winter in Namibië. De nachten kunnen 

in de winter erg koud zijn, dus een warme deken om onder te slapen is geen overbodige luxe. Dit jaar 

hebben we ze uitgedeeld aan de tieners van de jeugdclub. 

               
 

Hulp op scholen 

 

De mensen wonen hier in hutjes gemaakt van blik, hout oude lappen en plastic. 

Het wordt daarom wel ‘blikkiesdorp’ genoemd. 

 

Er wonen zo’n 100.000 mensen onder vaak erbarmelijke omstandigheden en deze school is één van de 

vele scholen die hier te vinden zijn. 

 

Het is een grote school waar ca. 750 leerlingen op zitten. 

 

Dit jaar is Philadelphia begonnen met hulp aan specifieke groepen kinderen op de basisschool in 

Blikkiesdorp. Op woensdagmiddag is er een groepje met weeskinderen. Het doel hiervan is het geven 

van positieve aandacht, mogelijkheid tot het bespreken van hun gezinssituatie en hun gevoelens 

daaromtrent en, indien nodig, het geven van materiele hulp. Verder werkt Philadelphia op vrijdagochtend 

met kinderen die gedragsproblemen in de klas 

vertonen.    

 

Bij de start van ieder nieuw schooljaar krijgt elk kind van 

school een lijst met materialen die ze mee naar school 

moeten nemen. Die lijst bestaat uit dingen zoals 

schriften, potloden, pennen, schaar en nog veel meer. 

De meeste ouders van de kinderen waar Philadelphia 

mee werkt kunnen dit niet bekostigen. Daarom heeft 

Philadelphia aan alle kinderen van de kids-

evangelisatie-club schoolmaterialen uitgedeeld. 

 

In 2017 zijn we gestart met een nieuwe club voor 

jongeren. Met deze nieuwe club gaan we met de 

jongeren aan de slag door bijvoorbeeld de straat op te 

gaan en voor mensen te bidden. Om heb hierop voor te bereiden hebben we een workshop 

georganiseerd. Daarin hebben we heb geleerd hoe je kunt bidden voor iemand die ziek is en hoe je 

iemand het evangelie kan vertellen. Daarnaast hebben we gesproken over identiteit, vergeving, gebed en 

hoe je Gods stem kunt verstaan. De tieners zijn erg enthousiast en we zien ernaar uit wat God door hen 

gaat doen. 
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Straatkinderen 

In 2017 zijn we begonnen om te werken met een bijzondere groep kinderen in Grootfontein, namelijk de 

straatkinderen. De meesten van deze kinderen hebben wel een plek waar zij ‘s nachts kunnen slapen, 

maar overdag hangen zij op straat rond en gaan niet of niet meer naar school. Ze bedelen bij de 

supermarkten om geld of eten. Sommigen van deze kinderen zijn verslaafd aan verdovende middelen. 

Hun kleren zijn vaak vuil, versleten en gescheurd. Ze zijn gehard door hun omstandigheden. Op straat 

geldt ‘survival of the fittest’, vechten voor je plek en niet je zwakte tonen. Vaak zijn een of beide ouders 

overleden of de ouders wonen ergens anders.  

 

 

Er is in Namibië leerplicht, maar omdat er geen 

controle is, vallen kinderen toch makkelijk buiten 

de boot. Daar zijn allerlei redenen voor. De 

klassen zijn groot, waardoor kinderen soms 

weinig leren en steeds verder achterblijven op 

school. Soms is er geen geld voor het verplichte 

schooluniform. En de scholen zijn vol, als je dan 

een beetje laat bent met inschrijven, krijg je geen 

plek. Soms worden kinderen vanuit thuis niet 

gestimuleerd om naar school te gaan.  

Kinderen die op deze manier buiten de boot 

vallen, lopen grote kans op straat te belanden. De 

meeste van deze jongens staan in Grootfontein bekend als ‘probleem’ of soms zelfs als ‘dief’. Hun 

situatie lijkt al met al hopeloos.  

 

Philadelphia werkt vanuit de overtuiging dat er zelfs in deze schijnbaar hopeloze situatie hoop is, want 

God is er ook voor hen. Hij heeft deze kinderen gemaakt, heeft hen lief en heeft hen geschapen met een 

doel. In zijn ogen zijn zij geen mislukking, maar geliefd. En met die ogen willen wij ook naar hen kijken. 

We mogen zijn liefde aan hen laten zien, door wat we doen, zeggen en wie we zijn.  

Vandaar dit project, waarbij we samen met een lokale vrijwilliger sinds een paar maanden elke 

donderdagochtend met deze jongens bij elkaar komen..  

 

Wat doen we zoal:  

We lezen een Bijbelverhaal, bidden samen, werken aan hun leesvaardigheid, doen spellen en activiteiten 

om hun sociale vaardigheden en zelfbeeld te versterken en we proberen hen kennis te laten maken met 

nieuwe dingen. Dit laatste om hen te laten zien wat er nog meer mogelijk is dan alleen een leven op 

straat. Zo hebben we basketballessen geregeld, omdat ze vaak alleen voetballen en ze basketbal niet 

kennen. Een lokale coach geeft deze lessen op vrijwillige basis. Zo’n nieuwe activiteit kan helpen om het 

blikveld van de jongeren te verruimen. 

We zijn ook begonnen om hen te leren een tuintje aan te leggen. Ze leren om die te onderhouden en zo 

leren ze verantwoordelijkheid te nemen. De tomaten, spinazie en boontjes zijn een gezonde aanvulling 

op hun eten en dat van de huisgenoten.  

Om ze te motiveren naar de activiteit te komen, hebben we een spaarsysteem bedacht. Ze verdienen 

punten als ze elke week komen. Van de opgespaarde punten kunnen ze eten of kleren ‘kopen’. De eerste 

joggingsbroeken en schoenen zijn al bij elkaar gespaard.  

Uiteindelijk hopen we door deze positieve aandacht de jongeren een nieuw perspectief te bieden op 

zichzelf en het leven.  
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Permacultuur 

 

De Permacultuur is ook in 2017 weer een succes gebleken. De kinderen zijn zeer enthousiast. Er wordt 

onkruid gewied, op tijd water gegeven (wat niet zo gemakkelijk is, het water komt daar niet zomaar uit de 

kraan) en de resultaten zijn zichtbaar geworden.  

 

 Een groepje jongens dat niet meer naar school gaat maar op straat rondhang heeft in 2017 op 

verschillende plekken een groentetuin aangelegd. Zij verzorgen deze tuinen nu zelf en dragen er ook de 

verantwoordelijkheid voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstviering 

 

Om het jaar af te sluiten hebben we met de tieners van de jeugdclub kerst gevierd. Het was een heerlijke 

avond waarin we geluisterd hebben naar het getuigenis van pastoor Gideon. Hij is in moeilijke 

omstandigheden opgegroeid, maar heeft altijd dichtbij God geleefd. De tieners hebben stil geluisterd en 

waren bemoedigd door zijn boodschap. Het is zo mooi om te zien hoe God ook in hun levens werkt en 

hoe ook zij leren om dichtbij Hem te leven. Het sloot goed aan bij de kerstboodschap waarin we vieren 

dat Jezus naar de wereld is gekomen: Immanuel – God met ons.  

We hebben een interessante kerstmaaltijd gehad, samengesteld uit allerlei dingen die de tieners als 

lievelingseten hadden opgegeven. 
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Ad.5 Financieel verslag jaar 2017 en begroting 2018 

Balans (Conform Richtlijn 650 Fondswervende instellingen) 

 

      31-12-2017     31-12-2016 

ACTIVA 

      

       Immateriële vaste activa  

  

                       -    

  

                       -    

Materiële vaste activa  

  

                       -    

  

                       -    

Financiële vaste activa 

  

                       -    

  

                       -    

   

                       -    

  

                       -    

       

       Voorraden 

 

                       -    

  

                       -    

 Vorderingen op overlopende activa 

 

-    

  

460,31    

 Effecten 

 

                       -    

  

                       -    

 Liquide middelen 

 

           -  

  

           83.140,63  

 

       Totaal 

  

95.435,16 

  

83.600,94  

       

       PASSIVA 

      

       Reserves en fondsen 

      

       - Reserves  

      

     continuïteitsreserve 

 

                       

60.000,00    

  

                      

60.000,00    

      bestemmingsreserves 

 

4.902,40 

  

             4.707,60  

      herwaarderingsreserve 

 

- 

  

                       -    

      overige reserves 

 

30.532,76  

  

           18.893,34  

 

   

           95.435,16 

  

           83.600,94  

- Fondsen 

           bestemmingsfonds(en) 

 

                       -    

  

                       -    

 

   

                       -    

  

                       -    

       Voorzieningen 

  

                       -    

  

                       -    

       Langlopende schulden 

  

                       -    

  

                       -    

       Kortlopende schulden 

  

                       -    

  

                       -    

       Totaal 

  

95.435,16 

  

83.600,94  
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Toelichting op het balans 

Algemeen 

Bij het opstellen van de balans en de exploitatierekening is gebruik gemaakt van de richtlijn fonds 

wervende instellingen. 

Toerekening van baten en lasten 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze 

betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Als gevolg hiervan is de 

lopende rente toegerekend aan het jaar waarin deze wordt ontvangen. 

Liquide middelen 

De post liquide middelen is als volgt opgesplitst:  

 

  

31-12-2017 

 

31-12-2016 

     Lopende rekening 

 

      15.633,56  

 

11.299,40  

Spaarrekening 

 

11.109,09  

 

 11.109,03  

Speciale spaarrekening 

 

 68.692,51  

 

60.732,20  

  

 95.435,16  

 

 83.140,63  

 

Reserves en fondsen 

Indien aan gelden een speciale bestemming wordt gegeven door het bestuur, worden deze gelden 

verantwoord onder de bestemmingsreserve. Indien het doel door derden wordt bepaald worden deze 

gelden onder het bestemmingsfonds verantwoord. 

Eind 2014 zijn er twee reserveposten opgenomen door het bestuur. De continuïteitsreserve is bestemd 

als reserve voor het moment dat de fondswerving terugloopt. De verwachting is dat dit zal gebeuren 

zodra de heer Van den Berg de leeftijd heeft bereikt dat hij zich niet meer volledig in kan zetten voor het 

werven van fondsen. Het bestuur heeft besloten een reserve van € 60.000 te creëren. De 

bestemmingsreserve is bestemd voor het jaarlijks terugkerende verzekeringsbedrag dat namens het 

bestuur in Namibië betaald wordt. Omdat het een groot bedrag betreft wordt dit op de balans 

gereserveerd. 

Bestemming resultaat 

Het bestuur heeft besloten het positieve resultaat over 2017 ad € 12.081,16 als volgt te bestemmen: 

 

Vrijval bestemmingsreserve verzekeringspremie 

 

4.707,60  

Toevoeging bestemmingsreserve continuïteit 

 

0  

Vorming bestemmingsreserve verzekeringspremies -/- 4.902,40 

Resteert ten gunste van de overige (vrije) reserves 

 

11.886,36 
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Staat van baten en lasten (Conform Richtlijn 650 Fonds wervende instellingen) 

 

 Bedragen in euro’s   Werkelijk 2017   Begroot 2017   Werkelijk 2016 

Baten: 

           -  Baten uit eigen fondswerving 

 

 42.842,92 

  

   28.600,00  

  

 41.519,45  

   -  Baten uit gezamenlijke actie 

 

              -    

  

              -    

  

              -    

   -  Baten uit acties van derden 

 

              -    

  

              -    

  

              -    

   -  Subsidie van overheden 

 

              -    

  

              -    

  

              -    

   -  Rentebaten en baten uit beleggingen 

 

       247,00 

  

     1.150,00  

  

       507,39  

   -  Overige baten 

 

              -    

  

              -    

  

              -    

 Som der baten 

  

 43.089,92  

  

 29.750,00  

  

 42.026,84  

          Lasten: 

         Besteed aan doelstellingen 

           -  Onkosten in Nederland   4.707,60   4.500,00    4.594,16  

  -  Philadelphia Foundation 

 

 20.293,00  

  

 17.800,00 

  

 23.710,00  

 

   

 25.000,60 

  

 22.300,00  

  

 28.304,16  

          Werving baten 

           -  Kosten eigen fondswerving 

 

   4.246,05  

  

   6.000,00  

  

   4.159,16  

   -  Kosten gezamenlijke acties 

 

              -    

  

              -    

  

              -    

   -  Kosten actie derden 

 

              -    

  

              -    

  

              -    

   -  Kosten verkrijging subsidies overheden 

 

              -    

  

              -    

  

              -    

   -  Kosten van beleggingen 

 

              -    

  

              -    

  

              -    

 

   

   4.246,05  

  

   6.000,00  

  

   4.159,16  

Beheer en administratie 

           -  Kosten beheer en administratie 

  

   1.762,11  

  

   1.450,00  

  

   1.363,99 

          Som der lasten 

  

 31.008,76 

  

 29.750,00 

  

 33.827,31  

          Saldo van baten en lasten 

  

   12.081,16 

  

              -    

  

    8.199,53  

          Bestemming saldo 2015 

         

          Toevoeging/onttrekking aan: 

         - Continuïteitsreserve 

  

              -    

        -  Bestemmingsreserve 

  

      -  

        -  Herwaarderingsreserve 

  

              -    

        -  Overige reserve 

  

   12.081,16 

        -  Bestemmingsfonds 

  

              -    

      

   

   12.081,16 
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Begroting 2018 

 

 Bedragen in euro’s   Begroot 2018   Werkelijk 2017   Begroot 2017 

Baten 

           -  Bedrijven 

 

1.000,00         

  

      5.000,00  

  

       500,00  

   -  Diverse donateurs  

 

    12.000,00  

  

 16.557,40  

  

12.000,00  

   -  Periodieke giften 

 

     

  

    

  

      

   -  Kerkdonaties/collectes 

 

    6.500,00  

  

10.595,78  

  

    6.000,00  

   -  Scholenacties 

 

  6.000,00  

  

  10.414,74  

  

  8.000,00  

   -  Huis-aan-huiscollecte   

 

    2.000,00  

  

    275,00  

  

    2.000,00  

   -  Statiegeld 

 

       100,00  

  

       0,00  

  

       100,00  

   -  Rente 

 

    250,00  

  

          247,00        

  

    1.150,00 

 Som der baten 

  

27.850,00 

  

43.089,92 

  

29.750,00 

          Lasten 

           -  Bankkosten 

 

       350,00  

  

      336,84  

  

       350,00  

   -  Drukwerk 

 

    1.800,00  

  

    2.135,35  

  

    1.500,00  

   -  Portokosten 

 

    1.500,00  

  

    1.111,90  

  

      1.500,00 

   -  Reiskosten 

 

    3.000,00  

  

    998,80  

  

    3.000,00  

   -  Div. uitgaven 

 

    1.200,00  

  

1.425,27  

  

    1.100,00 

      Kosten website          

 -  Naar Namibië  15.300,00    20.293,00   17.800,00  

  -  Ziektekosten 

 

4.700,00 

  

4.707,60  

  

  4.500,00  

 Som der lasten 

  

   27.850,00  

 

        31.008,76  

  

   29.750,00  

          Saldo van baten en lasten 

  

               -    

  

    12.081,16 

  

               -    
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2017 en begroting 2018 

Algemeen 

Bij het opstellen van de balans en de exploitatierekening is gebruik gemaakt van de richtlijn fonds 

wervende instellingen. 

 

Baten uit eigen fondsenwerving 

De baten uit eigen fondsenwerving zijn als volgt onderverdeeld: 

 

   Begroot 2018   Werkelijk 2017   Begroot 2017   

Collecten  

 

   2.000,00 

  

      275,00  

  

      2.000,00  

 

 

 

         Donaties en giften:  

       

    

   -  Bedrijven      1.000,00  

  

    5.000,00  

  

       500,00  

    -  Scholenacties      6.000,00 

  

  10.414,74 

  

    8.000 00 

    -  Kerkcollecten      6.500,00  

  

  10.595,78  

  

    6.000,00  

    -  Periodieke giften        

  

   

  

     

    -  Diverse donateurs    12.000,00  

  

  16.557,40  

  

  12.000 00  

    -  Statiegeld          100,00  

  

            0,00 

  

       100,00  

  

 

 

 

    25.600,00 

  

   42.842,92 

  

26.600,00 

 

 

 

         

 

 

 

    27.600,00  

  

  42.842,92  

  

    28.600,00 

  

Collecten 

Bij de in 2017, in oktober, gehouden huis-aan-huiscollecte, deden 4 collectanten mee en werd €  275,= 

opgehaald. Ook in 2017 is aan Stichting Philadelphia weer vergunning verleend om een collecte te 

organiseren. We zullen dan in Terneuzen en in Barneveld een collecte organiseren. 

 

Bedrijven 

In 2017 is geen bijzondere actie gevoerd onder bedrijven. Het totaal binnen gekomen bedrag was            

€ 5.000,00. Ook in 2018 staan vooralsnog geen acties gepland om gelden in te zamelen bij bedrijven. 

 

Scholenacties 

De bijdragen en aantal scholen die mee spaarden in 2017 zijn wederom terug gelopen ten opzichte van 

2016. Voor komend jaar heeft een aantal scholen reeds toegezegd acties te willen voeren voor Stichting 

Philadelphia. Het aantal toezeggingen voor 2018 zal, naar verwachting, drastisch later zijn dan in 2017, 

mede doordat veel scholen er toe overgaan zelf acties te ondernemen omdat onderwijzers en ouders van 

leerlingen zelf acties voor “goede doelen” aandragen. De inzet van Piet van den Berg zal, in verband met 

zijn leeftijd, dit jaar aflopen. De verwachting is dan ook dat er in 2018 een lager bedrag zal worden 

ontvangen vanuit scholenacties. 

 

Kerkcollecten en kerkdonaties 

Elk jaar vindt er een mailingactie plaats richting verschillende kerken. Vanwege het fluctuerende resultaat 

in de afgelopen jaren is het lastig hier een budget voor te bepalen. Mede door economische groei en dus 

de vrijgevigheid van mensen is het boven budget uitgekomen. Voor 2018 is het budgetbedrag iets naar 

boven bijgesteld ten opzichte van 2017. 

 

Periodieke giften 

Afgelopen jaar zijn er meer periodieke giften ontvangen dan was begroot. Voor 2018 houden wij het 

budget gelijk aan 2017. 
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Statiegeld 

Afgelopen jaar hebben wij geen bijzondere actie gehad voor statiegeld. Dit bedrag blijft wel op de 

begroting staan, omdat er toch nog de mogelijkheid is voor het plaatsen van een statiegeldbonnen kastje 

bij de AH. 

Rentebaten en baten uit beleggingen 

De opbrengsten uit rentebaten en beleggingen zijn volledig afkomstig uit rentebaten op de volgende 

liquide middelen: 

 

  

31-12-2017 

 

31-12-2016 

     Lopende rekening 

 

      15.633,56  

 

   11.299,40  

Spaarrekening 

 

 11.109,09  

 

11.109,03 

Speciale spaarrekening 

 

68.692,51  

 

 60.732,20  

  

95.435,16  

 

 83.140,63  

 

Besteed aan doelstellingen: Philadelphia Foundation en Onkosten in Nederland 

Er was begroot in 2017 € 22.300 aan Philadelphia Foundation over te maken. Hier hebben we aan 

kunnen voldoen. De begroting voor 2017 hebben we op € 20.000 gezet.  

 

Daarnaast worden de directe kosten ten behoeve van de projectleider, die in Nederland worden gemaakt 

ook gepresenteerd als ‘besteed aan de doelstelling’. Deze bestaat voornamelijk uit de ziektekostenpremie 

van de projectleider. In 2013 is besloten dat deze vanuit Stichting Philadelphia zal worden betaald. 

Omdat dit  ook in 2018 als uitgavenpost wordt verwacht, en dit een flink bedrag betreft, wordt deze op de 

balans gereserveerd.  

 

Kostenverdeling 

De kosten zijn als volgt onderverdeeld: 

 

   Begroot 2018   Werkelijk 2017   Begroot 2017   

Werving baten:  

           -  Drukwerk      1.800,00  

  

    2.135,35  

  

    1.500,00  

   -   Kosten website           

  -  Portokosten      1.500,00  

  

    1.111,90  

  

1.500,00 

    -  Reiskosten      3.000,00  

  

    998,80  

  

    3.000,00  

  

 

 

 

   6.300,00  

  

4.246,05  

  

6.000,00 

 

 

 

         Kosten beheer en administratie:  

           -  Bankkosten  350,00  

  

        336,84  

  

350,00  

    -  Diverse uitgaven      1.200,00  

  

1.425,27  

  

    1.100,00  

  

 

 

 

      1.550,00  

  

     1.762,11  

  

     1.450,00  

 

 

 

          

 

 

 

   7.850,00 

  

 6.008,16 

  

7.450,00 
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Drukwerk 

De kosten van het drukwerk zijn lager dan begroot. Voor 2018 is het budget verhoogd in verband met de 

stijgende prijzen van het drukwerk. 

 

Portokosten 

De portokosten zijn hoger dan begroot. Voor 2018 hebben we de begroting hiervan omhoog bijgesteld. 

 

Reiskosten 

Voor 2018 hebben we de begroting gelijk gehouden aan 2017. Dit jaar zal één van de bestuursleden een 

reis naar Namibië maken.  

Bankkosten 
De bankkosten zijn lager dan verwacht. De begroting van 2018 is gelijk gehouden aan die van 2017. 
 

Diverse uitgaven 

De verwachting is dat de diverse uitgaven hoger zullen zijn in 2018 ten opzichte van 2017. 

 

Volgens het model toelichting lastenverdeling kunnen de kosten als volgt worden onderverdeeld: 

 

Bestemming   Doelstelling  Werving baten   Beheer   Totaal 2017   Begroot 2017   Totaal 2016 

             Lasten   Philadelphia   Eigen fondswerv.                 

             Subsidies en bijdragen 

 

23.710,00  

 

                       -    

 

            -    

 

  23.710,00  

 

     23.800,00  

 

   23.710,00  

Publiciteit en communicatie 

 

                  -    

 

          4.159,16  

 

            -    

 

3.392,62  

 

       5.000,00  

 

     3.392,62 

Personeelskosten 

 

                  

4.594,16    

 

                       -    

 

-  

 

    4.594,16  

 

       4.500,00  

 

     4.594,16  

Kantoor- en alg.  kosten 

 

                  -    

 

                       -    

 

1.363,99  

 

2.130,53  

 

       1.450,00  

 

     2.130,53  

             Totaal 

 

     28.304,16  

 

4.159,16  

 

 1.363,99  

 

     33.827,31  

 

       34.750,00  

 

    33.827,31  

 

 

In bovenstaande overzicht worden de kosten beheer en administratie opgedeeld in personeelskosten en 

algemene kosten. Onder de personeelskosten valt de ziektekostenpremie voor de projectleider in 

Namibië. Deze worden gepresenteerd als uitgaven in het kader van de doelstelling. De overige uitgaven 

en bankkosten worden gerekend tot de kantoor- en algemene kosten. 

 

 

Ondertekening namens het bestuur 

 

28-03-2018 

 

 

 

 

 

Mw. G. Homan – Visser    Mw. E. van Breden - Cramer 

Voorzitter     Penningmeester 

 

 


