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1.1  Algemene  informatie  over  de  organisatie  
  
Voor  u  ligt  het  jaarverslag  2017  van  Stichting  Hulpverlening  Internationaal  Barneveld.  
  
Stichting  Hulpverlening  Internationaal  is  opgericht  op  22  januari  2003.  Op  dit  moment  is  zij  statutair  
gevestigd  te  Barneveld.    
  
Stichting  Hulpverlening  Internationaal  Barneveld  
Cannenburg  43  
3772  BJ    Barneveld  
info@shib.nl  
www.shib.nl  
  
Doelstelling  
De  doelstelling  en  grondslag  van  SHIB  is  als  volgt  in  de  statuten  beschreven:  
  

Artikel  2  
1.   De  stichting  heeft  ten:  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  bevorderlijk  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  2017  is  als  volgt:  
  
Dhr.  J.J.D.  Baas          (voorzitter)  
Dhr.  W.  de  Glee        (penningmeester)  
Mw.  H.S.  Luchtenberg-‐Visser   (secretaris)  
Dhr.  M.W.J.  Smid  
  
Kamer  van  Koophandel  
De  stichting  is  ingeschreven  in  het  Handelsregister  van  de  Kamer  van  Koophandel  onder  nummer  
08113089.  
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1.2  Informatie  over  de  activiteiten  en  de  financiële  positie  
  

  
  
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  gever  aftrekbaar  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”.  Doel  van  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.  
  
     

Resultaat  verslagjaar
2017 2016

BATEN € % € %

Baten  uit  eigen  fondsenwerving 164.844 100% 171.551 100%
Som  van  de  baten 164.844 100% 171.551 100%

LASTEN
Bestedingen  aan  de  doelstellingen
Voorlichting  en  bewustwording 0% 320 0%
Werkweken 168.673 102% 187.794 109%
Train  The  Teacher 831 1% 2.933 2%
Immanuel  Hope  Centre 2.509 2% 1.537 1%

Werving  baten
Kosten  eigen  fondsenwerving 1.344 1% 1.002 1%

Beheer  en  administratie
kosten  van  beheer  en  administratie 1.446 1% 1.108 1%

Som  van  de  lasten 174.802 106% 194.692 113%

Exploitatietekort -9.958 -6% -23.141 -13%
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1.3  Bestuursverslag    
  
Inleiding  
De  stichting  heeft  in  2017  alle  gelegenheid  gekregen  om  haar  doel  te  realiseren:  investeren  in  de  
armsten  in  Zuid-‐Afrika.    
  
Het  bestuur  heeft  vrijwel  maandelijks  vergaderd.    We  kunnen  dankbaar  constateren  dat  het  werk  in  
Nederland  in  goede  harmonie  en  eensgezindheid  werd  verricht.  In  Zuid-‐Afrika  zien  we  de  tastbare  
bewijzen  van  ons  werk,  in  de  vorm  van  een  aantal  gebouwen,  gerealiseerd.  Dit  jaar  werd  er  twee  
reizen  gerealiseerd,  een  scholenreis  met  het  JFC  in  februari  en  een  jongerenreis  in  de  zomer.  Het  
enthousiasme  van  de  deelnemers  is  groot.  Een  van  de  bestuursleden  is  vanaf  half  november  2017  tot  
februari  2018  in  Zuid-‐Afrika  geweest.  Voor  de  tweede  keer  voor  een  langere  termijn.  Daar  is  de  
nodige  tijd  aan  de  organisatie  besteed.  Door  dat  langere  verblijf  was  er  ruime  gelegenheid  tot  
netwerken,  met  positieve  invloed  voor  de  projecten.    
  
Doelstelling  
De  stichting  heeft  ten  doel:  het  opzetten  en  begeleiden  van  hulpverleningsprojecten  in  Zuid-‐Afrika  
ten  behoeve  van  de  allerarmsten.  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.  
  
Bestuur  
Er  hebben  een  aantal  wisselingen  plaatsgevonden  binnen  het  bestuur.  Binnen  het  bestuur  heeft  de  
penningmeester,  Cor  van  de  Pol,  te  kennen  gegeven  te  willen  afstreden  om  persoonlijke  redenen.  
Wabe  de  Glee  heeft  is  in  zijn  plaats  als  penningmeester  benoemd.  Theo  Hartgers,  bestuurslid  
algemene  zaken,  heeft  zijn  functie  aan  het  eind  van  het  kalenderjaar  neergelegd.  Voorlopig  doet  het  
bestuur  geen  benoeming  in  deze  vacature.  
  
Projecten  

1.   Bouwproject  crèche  Mazista.  In  februari  2017  is  tijdens  de  scholenreis  de  start  gemaakt  met  
de  bouw  van  een  crèche  in  Mazista.    

2.   De  verbouwing  van  de  Beerhal  tot  Multi  purpose  center  in  Reagile  heeft  dit  jaar  stilgelegen.  
Dit  project  zou  in  samenwerking  met  de  municipaliteit  gerealiseerd  worden.  SHIB  heeft  zijn  
afgesproken  financiële  en  fysieke  bijdrage  geleverd.  Vanuit  de  Municipaliteit  is  nog  geen  
enkele  actie  te  vernemen.  We  blijven  de  voortgang  volgen.    

3.   Inmiddels  kijken  we  uit  naar  nieuwe  projecten.  Er  hebben  zich  een  aantal  gegadigden  
gemeld.  

4.   In  samenwerking  met  Got  Game  is  dankzij  sponsoring  door  de  Reborghfoundation  een  
computercontainergeplaats  bij  Immanuel  Hope  Centre  (Reagile).  Men  is  nog  bezig  om  dit  
project  technisch  af  te  ronden.    In  de  container  zal  een  computerlokaal  en  een  restaurant  
worden  ingericht.  
Met  behulp  van  de  Afrikaanse  organisaties  Growing  Nations  en  Farming  in  Gods  way  wordt  
nog  verder  gewerkt  aan  de  ontwikkeling  van  de  tuin.  

  
Bestuursreizen  
Van  6  maart  tot  11  maart  hebben  twee  bestuursleden  een  bestuursbezoek  aan  de  projecten  
gebracht:  Ilona  Luchtenberg  en  Jetze  Baas.  
Jetze  Baas  is  weer  een  langere  periode  in  Zuid  Afrika  geweest.    
Er  zijn  gesprekken  gevoerd  met  de  projectaanvragers,  gemeentelijke  instanties,  social  development,  
schooldirecties,  crècheleidsters  en  predikanten/voorgangers.    
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Projectreizen  
Dit  jaar  waren  er  twee  projectreizen:  
•   In  februari  een  scholenreis  om  in  de  sloppenwijk  van  Mazista  verder  te  bouwen  aan  een  crèche    
•   Een  jongerenreis  in  augustus  die  eveneens  verder  ging  met  de  bouw  van  een  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.    
  
Medewerkers/contacten  
Wij  werken  alleen  met  vrijwilligers.  Er  is  geen  sprake  van  betaalde  functies  binnen  ons  bestuur  en  
met  andere  medewerkers.  Alleen  daadwerkelijk  gemaakte  kosten  kunnen  worden  gedeclareerd,  
binnen  de  grenzen  van  redelijkheid  en  billijkheid  en  na  toestemming  vooraf.  SHIB  zendt  geen  
medewerkers  naar  Zuid-‐Afrika.    
Wel  werken  we  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.  
SHIB  is  per  1  januari  2018  voor  vijf  jaar  een  samenwerking  aangegaan  met  de  Reborgfoundation.  
Deze  goede  doelen  organisatie  zal  elk  jaar  5  mensen  van  het  bedrijf  Marshoek  sponsoren  om  mee  te  
gaan  met  een  reis.  Deze  samenwerking  is  grotendeels  in  2017  voorbereid.    
  
TTT  
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  in  november  van  2017  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.    
  
Financiën  
Dit  jaar  staat  vooral  in  het  teken  van  de  voorbereidingen  voor  2018.  De  belangrijkste  kosten  zullen  
worden  besteed  aan  de  crèche  in  Mazista.    
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.  
  
Plannen  en  prioriteiten  
Dit  jaar  stond  voor  een  groot  deel  in  het  teken  van  verder  werken  aan  het  project  in  samenwerking  
met  de  gemeente  Kgetlengriviergebied.    
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  2017  niet  veranderd.  De  plannen  zijn  er  om  deze  plannen  van  de  agenda  
te  halen.    
Inmiddels  liggen  er  weer  aanvragen  voor  de  bouw  van  crèches  op  de  bestuurstafel.    
  
Acties  
Om  middelen  te  werven  zijn  weer  de  nodige  acties  gehouden.    
Zowel  individuele  als  gezamenlijke  acties  door  de  mensen  die  aan  een  reis  gaan  deelnemen.  
We  proberen  nieuwe  mensen  te  vinden  die  reizen  willen  leiden.    
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Public  relations  
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.  
  
Tot  slot  
Het  bestuur  kan  dankbaar  terugkijken  op  2017.  Het  was  weer  een  jaar  waarin  vooral  jongeren  de  kans  
kregen  om  naar  het  projectgebied  te  reizen.  Het  was  weer  zo’n  jaar,  waarin  we  er  iedere  keer  versteld  
van  stonden  dat  de  middelen  daarvoor  binnenkwamen.    We  zijn  dankbaar  dat  er  weer  mensen  waren  
die  zich  zo  wilden  inzetten  voor  de  naaste  in  nood.    We  zijn  ook  dankbaar  voor  de  vele  stafleden  die  
de  verantwoordelijkheid  voor  groepen  op  zich  wilden  nemen.  
Bovenal  dank  aan  God  die  ons  de  mogelijkheden  gaf  en  ons  zo  tot  zegen  liet  zijn.  
Opgemaakt  namens  het  SHIB-‐bestuur,  
  
Voorzitter  Jetze  Baas,  juni  2017  
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2.2  Staat  van  baten  en  lasten  2017  
  

  
     

2.1  Balans  per  31  december  2017
(na  resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016
€ € € €

Vlottende  activa
Vorderingen  en  overlopende  activa 272 3.808
Liquide  middelen 82.734 93.968

83.007 97.776

83.007 97.776

Resultaat  verslagjaar
2017 2016

BATEN € % € %

Baten  uit  eigen  fondsenwerving 164.844 100% 171.551 100%
Som  van  de  baten 164.844 100% 171.551 100%

LASTEN
Bestedingen  aan  de  doelstellingen
Voorlichting  en  bewustwording 0% 320 0%
Werkweken 168.673 102% 187.794 109%
Train  The  Teacher 831 1% 2.933 2%
Immanuel  Hope  Centre 2.509 2% 1.537 1%

Werving  baten
Kosten  eigen  fondsenwerving 1.344 1% 1.002 1%

Beheer  en  administratie
kosten  van  beheer  en  administratie 1.446 1% 1.108 1%

Som  van  de  lasten 174.802 106% 194.692 113%

Exploitatietekort -9.958 -6% -23.141 -13%
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2.3  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.  
  
Materiële  vaste  activa  
Geheel  afgeschreven  materiële  vaste  activa  zijn  niet  in  het  overzicht  materiële  vaste  activa  
opgenomen.  
  
Vorderingen  en  overlopende  activa  
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.  
  
Bestemmingsfondsen  
Stichting  Hulpverlening  Internationaal  Barneveld  ontvangt  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.  
  
Grondslagen  van  resultaatbepaling  
Algemeen  
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.  
  
Baten    
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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3.1  Vaststelling  en  goedkeuring  jaarrekening  
  
Het  bestuur  van  Stichting  Hulpverlening  Internationaal  Barneveld  heeft  de  jaarrekening  2017  
vastgesteld  in  de  vergadering  van  9  december  2018.  
  
3.2  Gebeurtenissen  na  balansdatum  
Er  zijn  geen  gebeurtenissen  na  balansdatum  aanwezig  die  het  verantwoorde  vermogen  per  
balansdatum  beïnvloeden.  
  
3.3  Ondertekening  door  bestuurders  
Barneveld,  9  december  2019  
  
W.G.  
J.J.D.  Baas  
Voorzitter  
  
w.e.  -‐  
W.  de  Glee  
Penningmeester  
  
3.4  Controleverklaring  
De  controleverklaring  is  op  de  volgende  pagina  opgenomen.  
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