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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

1.1 Algemene informatie over de organisatie

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld.

Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld  is opgericht d.d. 22-01-2003.
Op dit moment is zij statutair gevestigd te Barneveld.

Stichting Hulpverlening Internationaal telefoon : 0342-412537
Postbus 250 fax:
3770 AG  Barneveld email: info@shib.nl

Doelstelling

De doelstelling en grondslag van SHIB is als volgt in de statuten beschreven:

Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel: het opzetten en begeleiden van hulpverleningsprojecten

buiten Nederland, met name (maar niet beperkt tot) op het gebied van voedselhulp,
onderwijs en gezondheidszorg, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin
des woords.

2. De stichting  tracht  haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van
geldmiddelen en goederen via publieksacties en deze geldmiddelen en goederen te doen
toekomen aan mensen en organisaties buiten Nederland die in nood verkeren.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
– subsidies en donaties
– schenkingen, erfstellingen en legaten
– alle andere verkrijgingen en baten

Samenstelling bestuur en directie en het toezichthoudend orgaan

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2016 is als volgt:

Dhr. J.J.D. Baas (voorzitter)
Dhr. C. van de Pol (penningmeester)
Mw. H.S. Luchtenberg-Visser (secretaris)
Dhr. M.W.J. Smid
Mw. A. Schut-Evers
Dhr. T. Hartgers

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede.
onder nummer 08113089.
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

1.2 Informatie over de activiteiten en de financiele positie

Resultaat verslagjaar
2016 2015

BATEN € % € %

Baten uit eigen fondsenwerving 171.551 100% 90.360 100%
Som van de baten 171.551 100% 90.360 100%

LASTEN
Bestedingen aan de doelstellingen
Voorlichting en bewustwording 320 0% 541 1%
Werkweken 187.794 109% 49.247 55%
Train The Teacher 2.933 2% 751 1%
Immanuel Hope Centre 1.537 1% 1.398 2%

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 1.002 1% 1.116 1%

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie 1.108 1% 1.296 1%

Som van de lasten 194.692 113% 54.349 60%

Exploitatietekort 23.141- -13% 36.012 40%

Belastingen

Instelling van algemeen nut
Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld is een algemeen nut beogende instelling (ANBI),
zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, onderdeel 3 van de Successiewet 1958. Op 07 12 2007 is door
de Belastingdienst een beschikking ANBI afgegeven die geldt vanaf 01 01 2008. Hierdoor is een
gift voor de geveraftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Tevens zijn over ontvangen giften of
nalatenschappen door de stichting geen schenkings- of successierechten verschuldigd.

VPB en BTW
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. Ook is de stichting niet BTW-plichtig.

Schenkings- en Successierechten
Inmiddels heeft de overheid zowel het schenkings- als het successierecht voor instellingen van
algemeen nut volledig afgeschaft.

Richtlijn fondsenwervende instellingen
Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende
Instellingen". Doelvan deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding
van de gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

1.3 Bestuursverslag

Doelstelling

Bestuur

Inleiding
De stichting heeft in 2016 weer alle gelegenheid gekregen om het doel te realiseren: investeren in de
armsten in Zuid-Afrika.

Het bestuur heeft maandelijks vergaderd. In november is een heisessie gehouden. Wij kunnen dankbaar
constateren dat het werk in Nederland in goede harmonie en eensgezindheid werd verricht. In Zuid Afrika
zien wij de tastbare bewijzen van ons werk, in de vorm van een aantal gebouwen, gerealiseerd. Dit jaar
zijn er drie reizen geweest: de scholenreis in februari, de jongerenreis in de zomer en een volwassenenreis
in het najaar. Het enthousiasme van de deelnemers is groot. In dit jaar zijn de voorbereidingen voor de
geplande scholenreis in oktober 2017 gestart. Samen met de begeleiders van het Johannes Fontanus
college, is de fondsenwerving, de voorbereidingen voor het kinderwerk en het leren bouwen, met het
gebruikelijke enthousiasme opgepakt.

Een van de bestuursleden is, voor eigen rekening en kosten, bijna drie maanden in Zuid-Afrika geweest.
Hij heeft veel tijd aan de organisatie kunnen besteden. Door dat langere verblijf was er ruime gelegenheid
tot netwerken, met positieve invloed voor de projecten.

De stichting heeft ten doel: het opzetten en begeleiden van hulpverleningsprojecten in Zuid-Afrika ten
behoeve van de allerarmsten. Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld (SHIB) tracht haar doel
onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden (via de deelnemers aan de reizen, donateurs
en subsidies). De middelen worden ingezet om de meest kwetsbaren in de Zuid-Afrikaanse samenleving,
onder wie kinderen, aidsslachtoffers, gehandicapten en bejaarden te helpen. De stichting heeft geen
winstoogmerk.

Binnen het bestuur was het bestuurslid met PR taken, Paulien Visscher, vanwege persoonlijke
omstandigheden niet langer beschikbaar voor die taak.  In de loop van 2016 is Anke Schut in haar plaats
gekomen.
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

Projecten

Bestuursreizen

Projectreizen

Bij het Immanuel Hope Centre (Reagile) is een belangrijke ommekeer te melden.  Mede door een, door
SHIB gesubsidieerde,  ABCD training van Mmapula uit Rustenburg is er veel veranderd in de houding en
instelling van de medewerkers. Zij nemen hun verantwoordelijkheid.  Dat blijkt door het oppakken van de
organisatiestructuur en het opzetten van een goed activiteitenplan. Het centrum zal nu gebruikt gaan
worden als opvangplek voor behoeftige ouderen uit de township Reagile. Met behulp van het
bejaardentehuis uit Koster wordt dit gerealiseerd.  Tevens is er hulp gekomen voor de ontwikkeling van de
tuin door Lucas Steyn van de organisatie "Farming in Gods way".

Het KLCC (in Borolelo) heeft het bericht gestuurd dat de organisatie definitief is opgeheven. De
gebouwen worden nu gebruikt onder verantwoordelijkheid van Itekeng in Borolelo. Daar is een contract
voor getekend.

De Welcome Home Nursery School in Reagile is, vooral door de geweldige inzet van Antoinette Pule, een
voorbeeld van succesvol hulp verlenen. De school trekt door de goede naam steeds meer leerlingen aan. Zij
hebben inmiddels, geheel zelfstandig, het gebouw groter gemaakt.

Voor Refilwe Sebaka, een school voor gehandicapten, hebben wij in 2014 een noodlokaal laten bouwen
achter het IHC. De inspecteur voor gezondheid heeft de voorlopige goedkeuring nog steeds niet afgegeven.
Zijn eis is dat eerst de toiletten, water en elektriciteit in orde moeten zijn. De goedkeuring is een
voorwaarde voor subsidie. Zonder subsidie zijn er echter geen middelen om de problemen op te lossen.
Een vicieuze cirkel die wij proberen te helpen doorbreken.

In 2016 is verder gebouwd aan een jeugdcentrum waar met name tieners kunnen worden opgevangen.
Hiervoor worden te zijner tijd verschillende projecten/programma’s gestart, die als doel hebben om de
tieners te coachen naar volwassenheid.  Het project ligt tijdelijk stil omdat de overheid nu verder zou
moeten bouwen aan het centrum, maar daar vooralsnog de noodzakelijke financiële middelen voor lijken
te ontbreken.

Jetze Baas is voor langere tijd in Zuid Afrika geweest. Dit geheel voor eigen rekening en kosten. In april
heeft Marcel Smid Zuid Afrika een week bezocht. Een aantal zaken die aan de orde zijn gekomen: het
begeleiden van het bestaande project: de bouw van een jeugdcentrum in  Reagile, een project wat samen
met de plaatselijke overheid wordt gerealiseerd.  Voor dit project is met de overheid een Memorandum of
Understanding (MoU) vastgesteld en is een limietbedrag afgesproken.  Dat limietbedrag is inmiddels
besteed, maar het gebouw is nog niet klaar. Er zijn verder gesprekken gevoerd met gemeentelijke
instanties, social development, schooldirecties, crècheleidsters en predikanten/voorgangers.

Tijdens het verblijf van Jetze Baas is een vertegenwoordiger van de Reborghfoundation (uit Nederland)op
bezoek geweest om mogelijkheden te onderzoeken om SHIB voor 5 jaar te steunen.
Tevens is SHIB in contact gekomen met een Zuid Afrikaanse organisatie, die ontwikkelingsprojecten
steunt door onder andere het plaatsen van zeecontainers, waarin een computerlokaal gebouwd is. Zij
bekijken de mogelijkheid om wat te gaan doen in Reagile.

Dit jaar waren er drie projectreizen:
• in februari een scholenreis naar Koster om in de sloppenwijk van Reagile verder te werken aan de bouw
van een jeugdcentrum;
• een jongerenreis in augustus die startte met de bouw van een crèche in Mazista. Zwaar werk: het
uithakken en aanleggen van de fundering;
• in oktober was er een volwassenenreis die verder werkte aan de crèche in Mazista. Naast de
bouwwerkzaamheden werkten deze groepen ook aan herstel en nieuwbouw van shacks, aanleg van
groentetuintjes bij de shacks en werden activiteiten met kinderen in de sloppenwijk georganiseerd.
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

Medewerkers

TTT

Financiën

Plannen en prioriteiten

Acties

Public relations

Wij werken alleen met vrijwilligers. Er is geen sprake van betaalde functies binnen ons bestuur. Alleen
daadwerkelijk gemaakte kosten mogen worden gedeclareerd, binnen de grenzen van redelijkheid en
billijkheid en na toestemming vooraf. SHIB zendt geen medewerkers naar Zuid-Afrika uit. Wel werken wij
soms (vrijblijvend) samen met Duitse studenten die in hetzelfde gebied actief zijn. Op de achtergrond
zorgt webmaster Henko van de Weerd dat de stichting zich naar buiten kan presenteren via de website.
Hij heeft te kennen gegeven dat SHIB zal uit moeten kijken naar een opvolger. Scholieren van het JFC
hebben de website van SHIB een nieuw uiterlijk gegeven.
Wij proberen nieuwe mensen te vinden die reizen willen leiden

Om deelnemers te werven zijn er voorlichtingsavonden gehouden in Barneveld. Verder wordt de
publiciteit gezocht via de website, nieuwsbrieven en persberichten naar aanleiding van projectreizen.
Tevens maakt de organisatie gebruik van de sociale media zoals Facebook en Twitter. Aan de nieuwe
website en een nieuw logo wordt inmiddels de nodige aandacht besteed.

SHIB ondersteunt het programma Train The Teacher. Via dat programma worden crècheleid(st)ers door
middel van tweedaagse workshops toegerust voor hun taak. De ondersteuning is voornamelijk financieel.
Een van de bestuursleden verzorgt met enige regelmaat, vanuit zijn professie,  workshops. In maart en juni
2016  werd een tweedaagse workshop gegeven, waarbij ruim 50 crecheteachers uit de omgeving van
Swartruggens aanwezig waren. Het TTT werk wordt in de praktijk ondersteund door Duitse studenten die
een jaar als vrijwilliger in de omgeving van Swartruggens gestationeerd zijn.

Dit jaar is een start gemaakt met de bouw van de crèche in Mazista. De meeste kosten zullen worden
gemaakt in 2017. Wij hebben daarvoor afspraken gemaakt, maar wij zijn conform beleid geen
verplichtingen aangegaan. Voor de begrote uitgaven is dit jaar verder gespaard. De nadelige effecten van
de lage rentestand gaan wij nu wel merken. De ABN/Amro heeft aangegeven dat er mogelijk in de
toekomst rente in rekening kan worden gebracht op spaarmiddelen. Een zeer ongewenste ontwikkeling.
Wij hebben daarom meer spreiding aangebracht door spaarmiddelen onder te brengen bij de SNS bank.

In 2016 heeft bouwbedrijf Theunissen uit Koster het dak op het jeugdcentrum gemaakt. De koers van de
Rand blijft voor ons gunstig waardoor lokale prijsverhogingen (nog) niet echt voelbaar zijn in onze
uitgaven ter plaatse.

Naast een minimumreserve is er een maximum vastgesteld. Een grote kostenpost zijn de vliegtickets. In
tegenstelling tot de gebruikelijke kwantumkorting gaat bij vliegtickets juist de prijs omhoog als je er veel
wilt hebben.

Dit jaar stond voor een groot deel in het teken van verder werken aan het project in samenwerking met  de
gemeente Kgetlengriviergebied. Met de kleuterschool in Borolelo was afgesproken dat zij een
onderhoudsplan voor het gebouw zullen opstellen. Het blijkt dat er in 2016 ook daadwerkelijk onderhoud
is gepleegd. Het overleg met Itekeng voor de realisatie van een weeshuis in Borolelo duurt nog voort. De
bal ligt voorlopig bij hen om de zaken eerst organisatorisch rond te krijgen. Hun papieren zijn nog steeds
niet op orde.  Deze situatie is in 2016 niet veranderd. Inmiddels liggen er weer aanvragen voor de bouw
van crèches op de bestuurstafel.

Om middelen te werven zijn weer acties gehouden. Zowel individuele als gezamenlijke acties door de
mensen die aan een reis gaan deelnemen.
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

Tot slot

Bovenal dank aan God die ons de mogelijkheden gaf en ons zo tot zegen liet zijn.

Opgemaakt namens het SHIB-bestuur,
Voorzitter Jetze Baas, Barneveld 30 juni 2017

Het bestuur kan dankbaar terugkijken op 2016. Het was weer een jaar waarin en aantal jongeren en
volwassenen de kans kregen om naar het projectgebied te reizen. Een jaar waarin wij er iedere keer
versteld van stonden dat de middelen daarvoor  binnenkwamen.  Wij zijn dankbaar dat er weer mensen
waren die zich zo wilden inzetten voor de naaste in nood.  Wij zijn ook dankbaar voor de vele stafleden
die de verantwoordelijkheid voor groepen op zich wilden nemen.
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

1.4 Toekomst

Begroting voor 2017
2017

BATEN €

Baten uit eigen fondsenwerving 148.550

Som van de baten 148.550

LASTEN
Bestedingen aan de doelstellingen
Voorlichting en bewustwording 600
Werkweken 218.211
Immanuel Hope Centre 1.034
Train the teacher 1.034

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 1.900

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie 2.100

Som van de lasten 224.880

Exploitatieoverschot 76.330-
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

2.1 Balans per 31 december 2016
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015
€ € € €

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 3.808 24.490
Liquide middelen 93.968 96.164

97.776 120.654

97.776 120.654
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015
€ € € €

Eigen vermogen
Bestemmingsfondsen 30.536 57.033
Overige reserves 63.930 60.575

94.466 117.608

Kortlopende schulden en overlopende passiva 3.310 3.046

97.776 120.654
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

2.2 Staat van baten en lasten 2016

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

€ € € € € €
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving 171.551 168.300 90.360
Som van de baten 171.551 168.300 90.360

LASTEN
Bestedingen aan de doelstellingen
Voorlichting en bewustwording 320 600 541
Werkweken 187.794 228.635 49.247
Train The Teacher 2.933 1.033 751
Immanuel Hope Centre 1.537 1.033 1.398

192.582 231.300 51.938

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 1.002 1.900 1.116

1.002 1.900 1.116

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie 1.108 2.100 1.296
Som van de lasten 194.692 235.300 54.350

Exploitatietekort -23.141 67.000- 36.010

Resultaatbestemming
Bestemmingsfondsen 26.497- 31.268
Overige reserves 3.356 4.742

23.141- 36.010
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

2.3 Kasstroomoverzicht 2016

2016 2015
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 23.141- 36.010

Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen 20.682 21.868-
Kortlopende schulden (exclusief banken) 265 43-

20.947 21.911-
Kasstroom uit operationele activiteiten 2.194- 14.099

Toename geldmiddelen 2.194- 14.099

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 96.164 82.065
Mutatie boekjaar 2.194- 14.099
Stand per 31 december 93.969 96.164
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
Fondsenwervende instellingen'.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
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 de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
Geheel afgeschreven materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa
opgenomen.

Vorderingen en overlopende activa

Bestemmingsfondsen

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.

Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld ontvang van giftgevers bestemde giften. De aan het einde van het
jaar nog niet bestede bestemde giften zijn opgenomen in een bestemmingsfonds. De bestemmingsfondsen zijn
onderscheiden naar de te onderkennen doelstellingen.
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Baten

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit liquide middelen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd
zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en contributies opgenomen onder
aftrek van schenkingsrechten (bij onbestemde baten). Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar
waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De (in)directe kosten die aan de fondsenwerving worden toegerekend komen in mindering op de baten uit eigen
fondsenwerving.
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2016

31-12-2016 31-12-2015
Vorderingen en overlopende activa € €

Deze post is als volgt te specificeren:

Overige vorderingen:
Vooruitbetaalde bedragen 3.221 24.041
Vorderingen 587 449

3.808 24.490

Liquide middelen

Deze post is als volgt te specificeren:

ABN Amro 70.761 94.042
Postbank 635 684
Rabobank 2.571 1.437
SNS Bank 20.000 -
Kas 1 1

93.968 96.164
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

Bestemmingsfondsen

Het verloop van de bestemmingsfondsen kan als volgt worden weergegeven:

Werkweken Totaal
€ € €

Stand per 1 januari 2016 57.033 - 57.033
Bij:
Baten uit eigen fondsenwerving 161.297 2.687 163.984
Toevoeging vanuit algemene reserve - 246 246
Af:
Bestedingen aan de doelstellingen 187.794 2.933 190.727
Stand per 31 december 2016 30.536 - 30.536

Overige reserves

Het verloop van de Overige reserves kan als volgt worden weergegeven:

€

Stand per 1 januari 2016 60.575
Bij:
Baten uit eigen fondsenwerving 7.567
Af:
Bestedingen aan de doelstellingen 1.856
Kosten werven baten 1.002
Beheer en administratie 1.108
Toevoeging aan Bestemmingsfonds 246
Stand per 31 december 2016 63.930

De baten genoemd onder de overige reserves betreffen onbestemde giften.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2016 31-12-2015

€ €
Accountantskosten 3.000 3.000
Diverse nog te betalen bedragen 310 46

3.310 3.046

Toelichting:

Werkweken: Dit fonds is gevormd als gevolg van het feit dat er reeds bedragen zijn ontvangen die (vrijwel) geheel
betrekking hebben op werkweken in het opvolgende boekjaar. Het bestemmingsfonds werkweken bestaat uit bijdragen
voor de werkweken in 2017. Dit saldo is per 31-12-2016 uiteraard nog niet besteed.

Train The
Teacher
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Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

Baten
Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015
Baten uit eigen fondsenwerving € € €

Deze post is als volgt te specificeren:

Giften, donaties en schenkingen t.b.v. Werkweken 161.297 152.900 80.516
Giften, donaties en schenkingen onbestemd 7.567 7.400 9.844
Sponsoring - 7.000 -
Giften, donaties en schenkingen t.b.v. Train The Teacher 2.687 1.000 -

171.551 168.300 90.360

TOTAAL BATEN 171.551 168.300 90.360

Lasten
Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015
Bestedingen aan de doelstelling € € €

Voorlichting en bewustwording 320 600 541
Werkweken 187.794 228.635 49.247
Train The Teacher 2.933 1.033 751
Immanuel Hope Centre 1.537 1.033 1.398

192.582 231.300 51.938

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Kengetallen % % %
Totale bestedingen aan de doelstelling in %
van de totale baten 112 137 57

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten met betrekking tot de diverse hierna
gepresenteerde doelstellingen verwijzen wij u naar "Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming".
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Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Voorlichting en bewustwording € € €
Deze post is als volgt te specificeren:

Uitvoeringskosten 320 600 541
Totaal besteed aan Voorlichting en bewustwording 320 600 541

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Werkweken € € €
Deze post is als volgt te specificeren:

Reiskosten 90.407 92.173 26.629
Ondersteuningskosten Zuid Afrika 49.888 89.500 3.760
Verblijfkosten 29.998 25.480 6.353
Verzekering 2.844 1.820 846
Overige kosten 11.283 12.427 7.247
Totaal eigen bestedingen 184.420 221.400 44.835
Uitvoeringskosten 3.374 7.235 4.412
Totaal besteed aan Werkweken 187.794 228.635 49.247

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Train The Teacher € € €
Deze post is als volgt te specificeren:

Doorstorting giften 2.880 1.000 684
Totaal eigen bestedingen 2.880 1.000 684
Uitvoeringskosten 53 33 67
Totaal besteed aan Train The Teacher 2.933 1.033 751

18



Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Immanuel Hope Centre € € 0
Deze post is als volgt te specificeren:

Ondersteuningen 1.509 1.000 1.273
Totaal eigen bestedingen 1.509 1.000 1.273
Uitvoeringskosten 28 33 125
Totaal besteed aan Immanuel Hope Centre 1.537 1.033 1.398

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Totaal Werving baten € € €

Kosten eigen fondsenwerving 1.002 1.900 1.116
Werving Baten 1.002 1.900 1.116

Voor een toelichting van de verdeling van de in de "Werving baten" verantwoorde uitvoeringskosten
verwijzen wij u naar "Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming".

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Kosten eigen fondsenwerving € € €

Deze post is als volgt te specificeren:

Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving 1.002 1.900 1.116
1.002 1.900 1.116

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Kengetallen % % %
Totale bestedingen eigen fondsenwerving als % van
de totale baten uit eigen fondsenwerving. 1% 1% 1%

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Kosten van beheer en administratie € € €

Deze post is als volgt te specificeren:

Uitvoeringskosten beheer en administratie 1.108 2.100 1.296
1.108 2.100 1.296

Bezoldigingen en financiële relaties(gewezen) bestuurders en (gewezen) toezichthouders
Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten toegekend.
Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders.
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2.7 Toelichting op de uitvoeringskosten over 2016

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Afschrijvingen en rente € € €

Bankkosten 941 1.000 690
Rentebaten 587- 600- 449-
Koersverschillen 544- - 66-

190- 400 175

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Bestuurs- en directiekosten € € €

Deze post is als volgt te specificeren:

Reiskosten 2.031 4.000 3.422
Overig 100 - 187

2.131 4.000 3.609

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Kantoor en algemene kosten € € €

Internet 35 200 35
Administratie- en advieskosten 1.827 4.000 2.523
Nieuwe website - 2.500 -
Diversen 2.080 800 1.216

3.942 7.500 3.774
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2.8 Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming

Bestemming Totaal

Realisatie Begroting Realisatie

Lasten 2016 2016 2015
€ € € € € € €

Besteed aan doelstellingen
Subsidies en bijdragen - 184.420 2.880 1.509 - - 188.809 223.400 169.191
Publiciteit en communicatie - - - - - - - - 3.099
Totaal eigen bestedingen - 184.420 2.880 1.509 - - 188.809 223.400 172.290

Uitvoeringskosten
Afschrijvingen en rente - 185,6- 3- 2- - - 190- 400 102
Bestuurs- en directiekosten 320 1.249 20 10 213 320 2.131 4.000 4.627
Kantoor- en algemene kosten - 2.310 36 19 788 788 3.942 7.500 3.095
Totaal uitvoeringskosten 320 3.374 53 28 1.002 1.108 5.883 11.900 7.824

Totaal lasten 320 187.794 2.933 1.537 1.002 1.108 194.692 235.300 180.114

Fondsen-
werving

Train The
Teacher

Werving Baten

Immanuel
Hope Centre

Doelstelling

Beheer en
Administratie

Voorlichting en
bewustwording Werkweken
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3.1 Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum aanwezig die het verantwoorde vermogen per
balansdatum beïnvloeden.

Ondertekening door bestuurders

Barneveld, 30 juni 2017

W.G. W.G.
J.J.D. Baas C. van de Pol
Voorzitter Penningmeester

Controleverklaring

De controleverklaring is op de volgende pagina opgenomen.

Het bestuur van Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de
vergadering van 2 juli 2016.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Bestuur Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld (SHIB)

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Hulpverlening International Barneveld (SHIB) te Barneveld
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld (SHIB) per 31
december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.
De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;
2. de winst- en verliesrekening over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld (SHIB) zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, in overeenstemming met RJ650
Fondsenwervende instellingen.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. In dit kader
is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.
 Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
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- Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de met governance belaste personen dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de met governance belaste personen over
alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Barneveld, 30 juni 2017
Schuiteman Partners & Registeraccountants B.V.

Was getekend
drs. J.R.E. Koops RA


