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Aan de bestuursleden van  

Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea 

Wijk 4 102 

8321 GH  Urk 

     

 

Emmeloord, 21 april 2021  

 

Geacht bestuur,  

 

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

 

De jaarrekening van Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea te Urk is door ons samengesteld op 

basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 

en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is 

onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze 

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 
  

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 

alle relevante informatie aanlevert. 

  

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan 

ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als 

slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 

het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Interkerkelijke Stichting 

Ethiopie-Eritrea Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat 

stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van 

de jaarrekening. 

  

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
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2 ALGEMEEN 
  

Algemene informatie van de instelling  

De onderneming Interkerkelijke stichting Ethiopië-Eritrea wordt uitgeoefend in de vorm van een 

stichting. Interkerkelijke stichting Ethiopië-Eritrea is opgericht op 14 december 1976 en is gevestigd 

te Urk. De stichting zet zich in om door middel van kleinschalige projecten de levensomstandigheden 

en de toekomstmogelijkheden voor de allerarmsten in Ethiopië en Eritrea te verbeteren. Dit doen zij 

door projecten te ondersteunen op het gebied van visserij, landbouw, onderwijs, gezondheid, 

economie en milieu. 

  

Bestuur  

De heer W.J. Wakker                         - voorzitter 

Mevrouw M.J. Visscher - van Urk       - secretaris 

De heer G. Bakker                             - penningmeester 

De heer F. Hollewand en                     - afgevaardigde commissie SMELT 

Mevrouw E. Schilder - Post                   (sociaal/medisch/educatief/landbouw en techniek) 

De heer J. Koffeman                           - afgevaardigde commissie Visserij 

Mevrouw H. Kramer - Wezelman        - afgevaardigde commissie winkel 

  

Gedurende het boekjaar hebben er geen personele mutaties plaats gevonden binnen het bestuur.   

De commissies MSE en Landbouw en Techniek zijn samengevoegd tot één nieuwe commissie 

genaamd SMELT. Deze commissie wordt door twee personen afgevaardigd. 

De functie als afgevaardigde voor de werkgroepen en PR wordt intern gezamenlijk opgepakt.  

                                                             

CBF Keurmerk  

De stichting beschikt sinds 8 februari 2005 over het CBF Keurmerk. 

  

Pand Wijk 4-45  

Gedurende het boekjaar is het pand gevestigd aan Wijk 4-45 verkocht tegen een waarde van             

€ 235.750; hierbij is een boekwinst gerealiseerd van € 216.257. 
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3 RESULTATEN 

ONTWIKKELING RESULTAAT 

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € -225, tegenover € -17.192 over 2019.       

Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en 

lasten. 

  2020   2019   

  € % € % 

Baten van particulieren en bedrijven 218.790 46,5 297.280 79,1 

Baten van subsidies en overheden 12.179 2,6 3.024 0,8 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 11.662 2,5 60.543 16,1 

Baten als tegenprestatie voor de levering van 

producten 11.328 2,4 15.095 4,0 

Overige baten 216.257 46,0 - - 

Som van de baten 470.216 100,0 375.942 100,0 

 

        
Besteed aan doelstellingen 424.589 90,3 346.137 92,1 

Wervingskosten 25.824 5,5 25.308 6,7 

Kosten beheer en administratie 18.549 3,9 20.357 5,4 

          

Som van de lasten 468.962 99,7 391.802 104,2 

Saldo voor financiële baten en lasten 1.254 0,3 -15.860 -4,2 

Financiële baten en lasten -1.479 -0,3 -1.332 -0,4 

Saldo van baten en lasten -225 0,0 -17.192 -4,6 
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4 FINANCIËLE POSITIE 

ONTWIKKELING WERKKAPITAAL 

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het 

verslagjaar en is ontleend aan de balans: 

  

31 december 

2020 

31 december 

2019 

  € € 

Beschikbaar op lange termijn     
Reserves en fondsen 624.601 624.826 

 

624.601 624.826 

Vastgelegd op lange termijn     
Materiële vaste activa 351.140 389.223 

 

351.140 389.223 

Werkkapitaal 273.461 235.603 

De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de organisatie. 

OPBOUW WERKKAPITAAL 

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende 

schulden. Op basis van de balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal: 

  

31 december 

2020 

31 december 

2019 

  € € 

Vorderingen 4.199 595 

Liquide middelen 276.352 244.164 

Vlottende activa 280.551 244.759 

Af: kortlopende schulden 7.090 9.156 

Werkkapitaal 273.461 235.603 
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5 ONDERTEKENING VAN HET ACCOUNTANTSRAPPORT 

 

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere 

toelichtingen zijn wij graag bereid. 

 

Vivan accountants - adviseurs 

namens deze,  

 

 

 

 

A. Slagter FA   

Accountant-Administratieconsulent 
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BESTUURSVERSLAG 
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6  BESTUURSVERSLAG 

ORGANISATIE EN BESTUUR  

 
Algemeen 

Ondanks covid-19 konden we onze activiteiten toch goed uitvoeren. Het pand Wijk 4-45 werd 

verkocht. De tot dan daar gevestigde tweedehands kledingwinkel was al ingevoegd in het pand op 

Wijk 4-102. De website en social media hebben allebei een flinke impuls gehad en vormen nu een 

belangrijk onderdeel van de Stichting. Hoewel het in Ethiopië op sommige plaatsen wat onrustig werd 

werden onze projecten daar niet echt gehinderd.  

 

De inkomsten zijn altijd een onzekere factor, gelukkig geniet de stichting het vertrouwen van een 

grote achterban. Door onrust in Ethiopië konden we de projecten niet bezoeken, niet zelf zien wat er 

is gebeurd en ook de lokale contacten niet onderhouden. Door de jarenlange samenwerking hebben 

we het volste vertrouwen dat het werk daar gewoon doorgaat. Voorstellen voor nieuwe projecten 

komen wel moeilijker binnen. 

 

Het bestuur en de commissies  

In het bestuur omvat zeven leden. Er bestaan momenteel geen vacatures. In 2020 is er twaalf keer 

vergaderd. Het bestuur hield zich bezig met het uitstippelen van het beleid, kantoorzaken en het 

definitief beoordelen van de projectvoorstellen van de commissies. Behalve voorzitter, secretaris en 

penningmeester zit ieder lid in een commissie of werkgroep, allen met een eigen taak binnen de 

stichting. De commissies zijn goed gevuld en functioneren naar behoren.  

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR  

 
Activiteiten  
Voorlichting en fondswerving in Nederland  
De achterban is schriftelijk geïnformeerd via een jaarverslag en een bulletin met de kerst.  
De website is compleet vernieuwd en wordt sindsdien actueel gehouden. Ook de social media worden 

wekelijks bijgehouden. Ook wordt via de email een maandelijkse nieuwsbrief verzonden. Naast de 

financiele bijdragen van de werkgroepen, de vele donaties en een enkele legaat was ook de 
kerstcollecte weer een belangrijke inkomstenbron. Bij het activiteitenverslag en het kerstbulletin werd 
een acceptgiro ingevoegd. Het bestuur hoopt de wijze en mate van voorlichting in de toekomst te 
kunnen blijven voortzetten maar zoekt ook naar nieuwe initiatieven. De expositie, nu op de 
bovenverdieping, is nog in ontwikkeling.  
 

Projecten in Ethiopië  
Een aantal projecten zijn afgerond en een aantal nieuwe projecten konden worden aangenomen door 
de verkoop van de winkel. Het totale aantal projecten nam dan ook toe. Het doel van de stichting is 
het een stukje vooruit helpen van de allerarmsten. Hiervoor werken wij samen met lokale 
organisaties, die de nood van armen vertaalt naar voorstellen met perspectief. Op plezierige wijze 
wordt samengewerkt met diverse grotere donoren bij de uitvoering van projecten. De projecten 

worden over het algemeen correct uitgevoerd en verantwoord via rapportages. Hoewel we de 
projecten niet konden bezoeken door de toegenomen onrust maar vooral vanwege covid-19 hebben 
de organisaties ons wel regelmatig op de hoogte gehouden via korte berichten die wij bewerkten voor 

de website en social media. Onze algemene indruk is dat de armsten geholpen zijn via de projecten.  
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Projecten in Eritrea  
Ook naar Eritrea zijn geen reizen ondernomen. Hoewel tussen Ethiopië en Eritrea de vrede is 

getekend verandert er weinig aan de situatie in Eritrea. Wel wordt gekeken of er mogelijkheden zijn. 
Vooralsnog komen hulpprojecten niet of nauwelijks van de grond.  

VERMOGEN EN BELEGGINGEN  

 
Financiën  

De inkomsten uit giften waren lager dan begroot. Door de verkoop van het pand Wijk 4-45 waren de 
totale inkomsten hoger. De uitgaven waren ook hoger. Het jaar werd met een klein negatief resultaat 
afgesloten. Begin 2020 bedroeg het werkkapitaal € 235.603, aan het eind was dit € 273.461. In dit 

jaarverslag staat een continuïteitsreserve vermeld. De functie van deze reserve is om verplichtingen 
voor ongeveer één jaar af te dekken. Een klein deel van de giften is ingezameld voor specifiek 
projecten, dit aandeel is het afgelopen jaar volledig besteed aan deze projecten. 

KOMEND VERSLAG JAAR 

 
Plannen voor het komende jaar  
We blijven werken aan het verbeteren van de website en de sociale media zoals Facebook, Instagram 
en Twitter. Ook willen we de promotie via de traditionele media een flinke impuls geven. Dit alles 

moet leiden tot een grotere bekendheid, wat op langere termijn de fondswerving ondersteunt. 
Nagedacht wordt om de traditionelere vormen van voorlichting en fondswerving ook te moderniseren. 
Komend jaar zal hier voorzichtig mee begonnen worden.   
 
De winkel heeft een belangrijker gezicht gekregen en dat willen we in 2021 versterken. De Stichting 
streeft ernaar in 2021 de uitgaven gelijk te laten zijn aan de inkomsten, voor 2021 wordt dat 

geraamd op € 219.000 
 
Tenslotte  
Het werk van de Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van 
gevers, door steun van vrijwilligers, door samenwerking met zusterorganisaties, door adviezen van 
deskundigen en door de inzet van de medewerkers van de Stichting. Het bestuur van de 
Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea spreekt haar grote waardering uit voor al hetgeen door hen 

voor de Stichting in het verslagjaar is gedaan. 
 

Urk, 6 april 2021 

 

 

Naam bestuurder Handtekening 

W.J. Wakker 
  

  



 

 

 JAARREKENING 



Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea 

te Urk  
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7  BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA 

   

31 december 

2020   

31 december 

2019 

  € € € € 

Vaste activa         

Materiële vaste activa         
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 350.460   389.000   

Andere vaste bedrijfsmiddelen 680   223   

    351.140   389.223 

Vlottende activa         

Vorderingen         
Pensioenvorderingen -   295   

Overige vorderingen 3.905   -   

Overlopende activa 294   300   

    4.199   595 

Liquide middelen   276.352   244.164 

Totaal 

  

631.691 

  

633.982 



Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea 

te Urk  
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PASSIVA 

   

31 december 

2020   

31 december 

2019 

  € € € € 

Reserves en fondsen         

- reserves     
 continuïteitsreserve 150.000   150.000   

 bestemmingsreserves 351.140   389.223   

 overige reserves 96.018   21.736   

 

- fondsen     

 bestemmingsfonds(en) 27.443   63.867   

 

  624.601   624.826 

Kortlopende schulden         
Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.067   1.027   

Overlopende passiva 6.023   8.129   

    7.090   9.156 

     

Totaal 

  

631.691 

  

633.982 



Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea 

te Urk  
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8 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

  2020 Begroting 2019 

  € € € 

Baten: 

- Baten van particulieren  200.086 252.500 286.830 

- Baten van bedrijven 18.704 - 10.450 

- Baten van subsidies van overheden 12.179 3.070 3.024 

- Baten van andere organisaties zonder 

winststreven 11.662 10.000 60.543 

Som van de geworven baten 242.631 265.570 360.847 

- Baten als tegenprestatie voor de levering van 

producten en/of diensten 11.328 25.000 15.095 

- Overige baten 216.257 175.000 - 

Som van de baten 470.216 465.570 375.942 

 

Lasten       

Besteed aan doelstellingen    
- Voorlichting/Bewustwording 35.098 - 35.486 

- Structurele hulp 389.491 285.097 310.651 

    

Wervingskosten 25.824 22.000 25.308 

Kosten beheer en administratie 18.549 13.000 20.357 

        

Som van de lasten 468.962 320.097 391.802 

Saldo voor financiële baten en lasten 1.254 145.473 -15.860 

Saldo financiële baten en lasten -1.479 -1.500 -1.332 

Saldo van baten en lasten -225 143.973 -17.192 

Bestemming saldo van baten en lasten: 

Toevoeging/onttrekking aan: 

- overige reserve 74.962 143.973 -120.655 

- bestemmingsreserves -38.763 - 83.102 

- bestemmingsfonds(en) -36.424 - 20.361 

Bestemd resultaat -225 143.973 -17.192 



Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea 

te Urk  
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9 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 

Indirecte methode 2020 2019 

  € € 

Exploitatieresultaat 1.254 -15.860 

Afschrijvingen 23.339 13.525 

Mutatie van overige vorderingen -3.604 -178 

Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden 

kredietinstellingen) -2.066 -3.901 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 18.923 -6.414 

Betaalde interest -1.479 -1.332 

Kasstroom uit operationele activiteiten 17.444 -7.746 

Investeringen in materiële vaste activa -4.750 -96.627 

Desinvesteringen in materiële vaste activa 19.494 - 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 14.744 -96.627 

Mutatie van de schulden aan kredietinstellingen - -62 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - -62 

Mutatie in liquide middelen 32.188 -104.435 

 
 



Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea 

te Urk  
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10 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon Urk 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 39060397 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea, statutair gevestigd te Urk heeft tot 

doel om door middel van kleinschalige projecten de levensomstandigheden en de 

toekomstmogelijkheden voor de allerarmsten in Ethiopië en Eritrea te verbeteren. Dit doen zijn door 

projecten te ondersteunen op het gebied van visserij, landbouw, onderwijs, gezondheid, economie en 

milieu. 

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie op Urk. 



Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea 

te Urk  
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11 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

fondsenwervende organisaties (RJk C2).  

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 

bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten. 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea 

te Urk  
 

 

 19 Samenstellingsverklaring afgegeven 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Baten algemeen 

Onder baten wordt verstaan de baten ontvangen door particulieren, bedrijven, overheden en andere 

organisaties zonder winststreven. Deze baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn 

ontvangen. 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten. 

Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen onder 

aftrek van kortingen. Onder de directe kosten verkopen wordt verstaan de directe aan de geleverde 

goederen toe te rekenen lasten. 

Besteed aan doelstellingen 

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn 

toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van 

de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Lasten algemeen 

De personeelslasten en andere lasten worden toegerekend aan de besteding in het kader van de 

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheers- en administratiekosten. 

 

GRONDSLAGEN VOOR KASSTROOMOVERZICHT 

Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 

 



Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea 

te Urk  
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12 TOELICHTING OP BALANS 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

  

31 december 

2020 

31 december 

2019 

  € € 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen     

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 350.460 389.000 

      

Andere vaste bedrijfsmiddelen     

Kantoorinventaris 680 223 

      

 

351.140 389.223 

 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer: 

  

Bedrijfs-

gebouwen 

en -terreinen 

Andere 

vaste 

bedrijfs-

middelen Totaal 

  € € € 

Boekwaarde 1 januari 2020       
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 461.066 20.836 481.902 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -72.066 -20.613 -92.679 

 

389.000 223 389.223 

Mutaties 2020       
Investeringen 3.915 835 4.750 

Desinvesteringen -49.186 -12.118 -61.304 

Afschrijving op desinvesteringen 29.692 12.118 41.810 

Afschrijvingen -22.961 -378 -23.339 

 

-38.540 457 -38.083 

Boekwaarde 31 december 2020       
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 415.795 9.553 425.348 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -65.335 -8.873 -74.208 

 

350.460 680 351.140 

Afschrijvingspercentage van - -   

Afschrijvingspercentage tot 10,0 20,0   



Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea 

te Urk  
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Toelichting 

De bedrijfsgebouwen en -terreinen hebben een WOZ-waarde van € 244.000; (waardepeildatum 

01-01-2019). 

Gedurende het boekjaar is het pand gevestigd aan Wijk 4-45 verkocht tegen een waarde van            

€ 235.750; hierbij is een boekwinst gerealiseerd van € 216.257. 

VORDERINGEN 

  

31 december 

2020 

31 december 

2019 

  € € 

Pensioenvorderingen     

Vooruitbetaalde pensioenpremies - 295 

      

Overige vorderingen     

Nog te ontvangen NOW regeling 3.905 - 

      

Overlopende activa     

Vooruitbetaalde bedragen 294 300 

      

Totaal 4.199 595 

Toelichting 

De nog te ontvangen NOW-regelingen per 31 december 2020 heeft voor € 3.905 betrekking op de 

nog te verwachten definitieve afrekening NOW 2.0 over de periode 1 juni 2020 tot en met 30 

september 2020. 



Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea 

te Urk  
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LIQUIDE MIDDELEN 

  

31 december 

2020 

31 december 

2019 

  € € 

Banktegoeden     

NL55 ABNA 0451 1156 27 187.640 93.532 

NL30 ABNA 0483 2155 11 7.945 1.343 

NL22 ABNA 0596 2678 94 36.589 92.446 

NL28 ABNA 0614 2541 08 30.895 43.894 

NL57 ABNA 0810 8332 04 320 13 

NL98 INGB 0003 9010 51 9.391 8.692 

Saldo werkgroep Culemborg 2.443 2.443 

  275.223 242.363 

Kasmiddelen     

Kas 1.129 1.801 

      

Totaal 276.352 244.164 
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RESERVES EN FONDSEN 

  

31 december 

2020 

31 december 

2019 

  € € 

Continuïteitsreserve 150.000 150.000 

Bestemmingsreserves 351.140 389.223 

Overige reserves 96.018 21.736 

Bestemmingsfonds(en) 27.443 63.867 

Totaal 624.601 624.826 

Continuïteitsreserve 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 150.000 225.000 

Overige rechtstreekse mutaties - -75.000 

Stand 31 december 150.000 150.000 

Bestemmingsreserves 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 389.223 306.121 

Resultaatbestemming -38.083 83.102 

Stand 31 december 351.140 389.223 

Overige reserves 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 21.736 67.391 

Resultaatbestemming 74.282 -120.655 

 

96.018 -53.264 

Overige rechtstreekse mutaties - 75.000 

Stand 31 december 96.018 21.736 

Bestemmingsfonds(en) 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 63.867 43.506 

Onttrekkingen via baten en lasten -36.424 -27.950 

Toevoegingen via baten en lasten - 48.311 

Stand 31 december 27.443 63.867 
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KORTLOPENDE SCHULDEN 

  

31 december 

2020 

31 december 

2019 

  € € 

Belastingen en premies sociale verzekeringen     

Loonheffing- en premieschulden     

December 1.067 1.027 

      

Overlopende passiva     

Accountantslasten 2.545 3.588 

Rente en lasten bank 651 518 

Nog te betalen bedragen 892 2.159 

Reservering vakantiegeld 1.834 1.834 

Nog te betalen lonen 101 30 

  6.023 8.129 

Totaal 7.090 9.156 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

Garanties 

Per balansdatum zijn de volgende morele verplichtingen aangegaan:   Jaar  Totaal bedrag 

 

Commissie SMELT aan diverse projecten:                                           2021  € 116.155 

                                                                                                       2022  € 3.500 

                                                                                                       2023  € 3.500 

           € 123.155  

  

Commissie Visserij aan diverse projecten:                                              2021  € 26.766 

                                                                                                      2022  € 26.766 

                                                                                                      2022  € 13.383  

                                                                                                           € 66.915 

       

€ 190.070 
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13 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN  

  2020 2019 

  € € 

Baten van particulieren en bedrijven     

Baten van particulieren 200.086 286.830 

Baten van bedrijven 18.704 10.450 

  218.790 297.280 

Baten van subsidies en overheden     

Ontvangen NOW-regeling 9.109 - 

Baten van subsidies van overheden 3.070 3.024 

  12.179 3.024 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 11.662 60.543 

Som van de geworven baten 242.631 360.847 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten     

Opbrengst verkopen 16.018 24.554 

Directe kosten verkopen -4.690 -9.459 

  11.328 15.095 

Overige baten     

Verkoopresultaat Wijk 4-45 216.257 - 

Som van de baten  470.216 375.942 

Baten van subsidies en overheden. 

Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea heeft in 2020 gebruikt gemaakt van de NOW-regeling voor 

de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. De tegemoetkoming zal uitkomen op       

€ 9.109. De definitieve afrekening heeft nog niet plaatsgevonden. De NOW-regeling heeft een 

incidenteel karakter. De overige baten hebben een structureel karakter. 
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LASTEN 

  2020 2019 

  € € 

Besteed aan doelstellingen     

Voorlichting en bewustmaking 35.098 35.486 

Structurele hulp 389.491 310.651 

  424.589 346.137 

Wervingskosten 25.824 25.308 

Kosten beheer en administratie 18.549 20.357 

Totaal 468.962 391.802 

SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2020 2019 

  € € 

Rentelasten andere partijen     

Rente en lasten bank -1.429 -1.332 

Rente en lasten fiscus -50 - 

Financiële baten en lasten (saldo) -1.479 -1.332 
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14 OVERIGE TOELICHTINGEN 

WERKNEMERS 

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Interkerkelijke Stichting 

Ethiopie-Eritrea bedroeg: 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2020 2019 

  fte fte 

Werkzaam binnen Nederland 1,0 1,0 

ONDERTEKENING 

Urk,  

Naam Handtekening 

  

 W. J. Wakker …………………………… 

  

  

 

M.J. Visscher - van Urk 

  

  

…………………………… 

  

  

 

G. Bakker 

  

  

…………………………… 

  

  

 

F. Hollewand 

  

  

…………………………… 

  

  

  

  

J. Koffeman 

  

  

…………………………… 

  

  

  

  

E. Schilder - Post 

  

  

…………………………… 

  

  

 

H. Kramer - Wezelman 

  

  

…………………………… 
 

  
 



1.    OVERZICHT VAN MATERIELE VASTE ACTIVA OVER 2020

Afschr. Datum in Inves- Desinves- Desinves- Boekwaarde WOZ

ONROEREND GOED % gebruik 1-1-2020 teringen teringen 31-12-2020 1-1-2020 teringen 2020 2020 2020 31-12-2020 31-12-2020 Waarde

Wijk 4-45

Pand 4% 1999 41.190      -          41.190    -               23.379           23.379-   -             -             -             -               -                

Kozijnen en Tussenwand 10% 2004 7.996        -          7.996      -               6.313             6.313-     -             -             -             -               -                

Wijk 4-102

Pand 4% 2004 315.253    -          -             315.253    42.374           -            12.610    -             -             54.985      260.269      244.000  

Verbouwing 10% 2019 96.627      -          -             96.627      -                    -            9.960      -             -             9.960        86.667       

Wakker woninginrichting 10% 2020 -               2.000   -             2.000        -                    -            200        -             -             200           1.800         

Wakker zonnwering 10% 2020 -               715      -             715           -                    -            71          -             -             71             644            

Keukenblok winkel 10% 2020 -               1.200   -             1.200        -                    -            120        -             -             120           1.080         

461.066    3.915   49.186    415.795    72.066           29.692-   22.961    -             -             65.336      350.460      

Afschr. Datum in Inves- Desinves- Desinves- 2020 2020 2020 Boekwaarde

INVENTARIS % gebruik 1-1-2020 teringen teringen 31-12-2020 1-1-2020 teringen comm max fisc afschr 31-12-2020 31-12-2020

Kantoorstoelen 20% 2001 645           -      645        -           645               645-        -         -         -         -           -             

Multifunctional 20% 2005 2.781        -      2.781      -           2.781             2.781-     -         -         -         -           -             

Beamer 20% 2005 1.400        -      1.400      -           1.400             1.400-     -         -         -         -           -             

Propanel 20% 2005 577           -      577        -           577               577-        -         -         -         -           -             

Computer 20% 2009 563           -      563        -           563               563-        -         -         -         -           -             

Beamer 20% 2010 946           -      946        -           946               946-        -         -         -         -           -             

Meubelen 20% 2010 2.360        -      2.360      -           2.360             2.360-     -         -         -         -           -             

Vitrines 20% 2010 2.087        -      -         2.087        2.087             -         -         -         -         2.087        -             

Laptop 20% 2011 650           -      650        -           650               650-        -         -         -         -           -             

Zonwering 20% 2012 1.170        -      -         1.170        1.170             -         -         -         -         1.170        -             

Computers 20% 2013 1.155        -      -         1.155        1.155             -         -         -         -         1.155        -             

Printers 20% 2016 574           -      -         574           351               -         223        223        223        574           -             

Kramer kledingrekken 20% 2020 -               835      -         835           -                    -         155        155        155        155           680            

14.908      835      9.922      5.821        14.685           9.922-     378        378        378        5.141        680            

Afschr. Datum in Inves- Desinves- Desinves- 2020 2020 2020 Boekwaarde

CONTAINERS % gebruik 1-1-2020 teringen teringen 31-12-2020 1-1-2020 teringen comm max fisc afschr 31-12-2020 31-12-2020

Containers 20% 1997 181           -      -         181           181               -         -         -         -         181           -             

Containers 20% 1999 590           -      -         590           590               -         -         -         -         590           -             

Containers 20% 2000 1.497        -      -         1.497        1.497             -         -         -         -         1.497        -             

Containers 20% 2007 1.464        -      -         1.464        1.464             -         -         -         -         1.464        -             

Containers (Wolvega) 20% 2011 2.196        -      2.196      -           2.196             2.196-     -         -         -         -           -             

5.928        -          2.196      3.732        5.928             2.196-     -             -             -             3.732        -                

TOTAAL 481.902   4.750  61.304   425.348   92.679          41.810-  23.339   23.339   23.339   74.209     351.140     

Aanschafwaarde Afschrijvingen

Aanschafwaarde Afschrijvingen

Aanschafwaarde Afschrijvingen



2     TOELICHTING BESTEDINGEN

Voorlichting Structurele hulp Noodhulp

Verstrekte subsidies en bijdragen -                      361.668               -                      -               -               361.668        -               280.117        
Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties -                      -                      -                      -               -               -               -               -               
Aankopen en verwervingen -                      -                      -                      -               -               -               -               -               
Uitbesteed werk -                      -                      -                      -               -               -               -               -               
Communicatiekosten 7.275                   -                      -                      7.275           14.549          -               9.904           
Personeelskosten 13.770                 13.770                 -                      9.180           9.180           45.899          -               43.818          
Huisvestingskosten 3.316                   3.316                   -                      2.211           2.211           11.053          -               30.493          
Kantoor- en algemene kosten 3.736                   3.736                   -                      2.491           2.491           12.453          -               13.945          
Afschrijving 7.002                   7.002                   -                      4.668           4.668           23.340          -               13.525          

TOTAAL 35.098                 389.491               -                       25.824         18.549         468.963       -               391.802       

Werkelijk Begroot Werkelijk
2020 2020 2019

Specificatie van de personeelskosten
Salarissen / sociale lasten 43.144 40.000 41.790
Pensioenlasten 1.799 124
Overige personeelskosten 956 4.000 1.905

45.899 44.000 43.818

Bestuur en personeel
Gemiddeld aantal personeelsleden (x fte) 1,0                      1,0                      
Totaal bedrag bezoldiging bestuur (x €) -                          -                          

Verdeelsleutel communicatiekosten 2020 2019
Voorlichting 50% 50%
Wervingskosten 50% 50%

100% 100%

Verdeelsleutel overige uitvoeringskosten 2020 2019
Voorlichting 30% 30%

Structurele hulp en noodhulp 30% 30%
Wervingskosten 20% 20%
Kosten beheer en administratie 20% 20%

100% 100%

Totaal 

werkelijk 2019
Besteed aan doelstellingen

Wervings- 

kosten

Kosten beheer 

en admini- 

stratie

Totaal 

werkelijk 2020

Begroting 

2020
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3     TOELICHTING OP HET RESULTAAT VERKOPEN EN GEBRUIKTE GOEDEREN

Werkelijk Begroot Werkelijk

2020 2020 2019

Overzicht bruto inkomsten € € €

(bedragen x € 1.000)

Verkoop kleding

- origineel 0 0 3

- eigen winkel 16 21 22

Totaal opbrengsten verkoop kleding 16 21 25

Werkelijk Begroot Werkelijk

2020 2020 2018

Goederenbeweging kg kg kg

(hoeveelheden x 1.000 kg)

Inzamelingen

- orginele inzamelingen 20 23 23

Eigen gebruik

- winkelgebruik -4 -4 -4

Afleveringen

- orgineel -16 -19 -20

0 0 -1

Voorraadmutatie

- eindvoorraad 2 2 2

- beginvoorraad -2 -2 -3

0 0 -1

Afleverings/voorraadverschillen 0 0 0
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4     KENGETALLEN

De kosten eigen fondsenwerving, uitgedrukt als percentage van de baten uit eigen fondswerving is een 

belangrijke maatstaf bij de beoordeling van de steunwaardigheid van fondsenwervende instellingen:

2020 2019 2018 2017 2016

Baten uit eigen

fondsenwerving 230.118 312.375 241.464 267.767 253.138

Kosten eigen

fondsenwerving 25.824 25.308 20.685 21.057 21.700

Kosten in percentage

van baten uit eigen

fondsenwerving 11,22% 8,10% 8,57% 7,86% 8,57%

Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten:

2020 2019 2018 2017 2016

Totaal baten 470.216 375.942 267.504 298.472 265.194

Direct besteed aan

doelstelling 424.589 346.137 314.274 336.265 351.816

Bestedingen doelstelling

in percentage van totale

lasten 90,30% 92,07% 117,48% 112,66% 132,66%

Het percentage uitvoeringslasten geeft aan welk deel van de totale lasten aan uitvoeringslasten is besteed.

Het percentage kosten beheer en adminsitratie geeft aan welk deel van de totale lasten aan kosten beheer

en adminsitratie is besteed:

2020 2019 2018 2017 2016

Beheer en administratie 18.549 20.357 14.385 14.508 15.621

Totaal lasten 468.962 391.802 349.344 371.830 389.137

Percentage beheer en 

administratie 3,96% 5,20% 4,12% 3,90% 4,01%



5 SPECIFICATIE VERDELING BESTEMMINGFONDSEN

Stand per 1 Stand per 31

januari december

2020 Giften Subsidies Uitgaven 2020

€ € € € €

Blindenschool in Hawassa (SSH) 10.924   10.924 

Cystoscoop voor Akaki 7.500   7.500 

Primary school in Wariho 18.000   18.000 

Saldo Werkgroep Hoeksche Waard 25.000    25.000

Bestemming nog aan te geven 2.443    2.443

door werkgroepen

(naar ISEE)

63.867   36.424 27.443
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