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1.1 Algemene informatie over de organisatie 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld. 
 
Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld is opgericht d.d. 22 januari 2003. 
Op dit moment is zij statutair gevestigd te Barneveld. 
 
Stichting Hulpverlening Internationaal  telefoon: 0342412537 
Cannenburg 43     email:  info@shib.nl 

3772 BJ Barneveld    website: 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 2018 is als volgt: 
Dhr. J.J.D. Baas  Voorzitter (tot 31 januari 2020, vanaf 1 februari 2020 dhr. C. van der 

Boon) 
Dhr. W. de Glee Penningmeester (tot 31 januari 2020, vanaf 1 februari 2020 dhr. M.R. 

Hazeleger) 
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 te Enschede 
onder nummer 08113089. 
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1.2 Informatie over de activiteiten en de financiële positie 
 
 2018    2017   
BATEN € %  € % 

      
Baten uit eigen fondsenwerving 177.411 100%  164.844 100% 
Som van de baten 177.411 100%  164.844 100% 

      
      
LASTEN      
Bestedingen aan de doelstellingen      
Voorlichting en bewustwording 0 0%   0% 
Werkweken 189.386 107%  168.673 102% 
Train The Teacher 4.091 2%  831 1% 
Immanuel Hope Center 0 0%  2.509 2% 

 193.477   172.012  
      
Werving baten      
Kosten eigen fondsenwerving 1.253 1%  1.344 1% 

      
Beheer en administratie      
Kosten van beheer en administratie 0 0%  1.446 1% 

      
Som van de lasten 194.730 110%  174.802 106% 

      
Exploitatieresultaat -17.319 -10%  -9.958 -6% 

 

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 7 
december 2007 is door de Belastingdienst een beschikking ANBI afgegeven die geldt vanaf 
1 januari 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. 
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1.3 Bestuursverslag 
 
Inleiding 
De stichting heeft in 2018 alle gelegenheid gekregen om haar doel te realiseren: investeren in de 
armste 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 dat is 
gerealiseerd.  
 
Bestuur 
Het bestuur is begin 2018 als volgt samengesteld: 
Jetze Baas, voorzitter; Wabe de Glee, penningmeester; Ilona Luchtenberg, secretaresse; Marcel Smid, 
projectleider, Anke Schut PR; Theo Hartgers, algemeen. 
Anke Schut heeft ontheffing van haar bestuurstaak gevraagd en gekregen. In haar plaats is Lousie 
Heek benoemd. Ook Theo Hartgers heeft zich uit het bestuur terug getrokken. Jetze Baas heeft te 
kennen gegeven zijn functie als voorzitter op termijn ter beschikking te stellen. Het bestuur voor de 
vervulling van die vacature in 2018 de eerste stappen gezet. Het bestuur wordt op medisch gebied 
ondersteund door Mirjam Hartgers. 
 
Realisatie doelstelling 
Om deze doelstelling te realiseren in 2018 zijn de volgende activiteiten ingezet: 

 Het bestuur vergaderde maandelijks op de zomermaanden na.  
 Groepsreizen. Er zijn in 2018 twee groepsreizen geweest, een jongerenreis van 19 juli t/m 4 

augustus 2018 en een reis voor volwassenen van 12 t/m 27 oktober 2018. 
 Met name de zomerreis baart financieel zorgen w.b. de verhouding kosten tov van de 

middelen die ingezet kunnen worden voor het doel.  
 Contact met een sponsorende organisatie, de Reborghfoundation, die naast financiële steun 

toegezegd heeft dat per volwassenenreis 5 medewerkers van het moederbedrijf meegaan. 
 Fonds Train The Teacher. Een van de bestuursleden kon voor langere tijd op eigen kosten in 

Zuid Afrika verblijven. Tijdens dat verblijf hebben crècheteachers een training ontvangen 
gesponsord door SHIB.  

 Shackrepair. Elke groep is actief in de sloppenwijk om shacks te repareren en 
voedselpakketten uit te delen. 

 Kinderwerk. Beide groepen hebben ook dit jaar dagelijks met kinderen in de sloppenwijken 
gewerkt. Bijbelverhaal, zingen, spelen en knutselen. 

 
Bouwprojecten 

 Kopano-crèche in Mazista. In dit jaar is door twee groepen verder gebouwd aan de crèche in 
Mazista. In oktober was de bouw zover gevorderd dat het bouwbedrijf Theunissen dit kan 
gaan afronden. 

 Multipurposecenter in Reagile. De verdere afbouw van dit centrum ligt stil. Reden: de 
municipaliteit heeft geen middelen dit gebouw af te maken. SHIB is daarover met de 
municipaliteit in gesprek. Vooralsnog zit daar geen schot in. 

 In 2018 werd tijdens de bestuursreizen onderzoek gedaan naar nieuwe projecten. Twee 
kwamen daarbij bovendrijven: Christ Crisis Center in Swartruggens en de Lebonecrèche in 
Reagile. Begin 2019 zal daarover een besluit worden genomen. 

 Onalerona/Immanuel Hope Center. Het centrum worstelt nog steeds met de doelstelling. Het 
lijkt erop dat het feit dat er een crèche in het gebouw is gevestigd belemmerend werkt naar 
veel activiteiten. Het blijft ook onze aandacht houden. Er zijn plannen gemaakt om de 
Daycare anders te verdelen zodat alle kinderen (ook de baby’s) in de Daycare kunnen worden 
ondergebracht. Dit plan is nog niet uitgevoerd. 
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 Computercentrum. In oktober 2017 is een computercontainer geplaatst door Got Game, 
dankzij de sponsoring van Reborgfoudation. In 2018 heeft SHIB de aanleg van een stoep voor 
het gebouw gerealiseerd. Verder is daar nauwelijks verder iets ontwikkeld. Het lijkt of Got 
Game beloften niet nakomt. De communicatie verloopt moeizaam. 

 Refilwe Sebaka de school voor gehandicapten. De certificering voor het tijdelijke gebouw is in 
2018 nog steeds niet rond gekomen, ondanks toezeggingen. 

 Groentetuin bij Immanuel Hope Center/Onalerona. Via Growing nations/farming in Gods way 
wordt geprobeerd de hele tuin (ongeveer 3ha) verder te ontwikkelen tot een tuin met 1 
product om daarmee inkomsten te werven. 

 
Medewerkers/contacten 
SHIB werkt enkel en alleen met vrijwilligers. Er is geen sprake van betaalde functies binnen het 
bestuur en met andere medewerkers. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden gedeclareerd, 
binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid en na toestemming. SHIB zendt geen medewerkers 
naar Zuid-Afrika. Om tot uitvoer te komen van de doelstelling zijn er de volgende contacten: 

 In Nederland: 
 Met de overheid, met name Buitenlandse zaken, inzake veiligheid en de 

formaliteiten voor jongeren van onder de 18 die meegaan met de groepsreizen. 
 Reisbureau voor het boeken van de tickets 
 Johannes Fontanus College te Barneveld inzake de scholenreizen. Met hen is in 2018 

een samenwerkingsovereenkomst gesloten.  
 Reborghfoundation inzake sponsoring reizen. Reborghfoundation heeft een een-

jarige opleiding voor 15 crecheteachers gesponsord. Die training zal begin 2019 
uitgerold worden. 
 

 In Zuid Afrika: 
 Ambassade ivm met de veiligheid tijdens reizen 
 Municipaliteit Kgetlengriviergebeid inzake het Multipurposecenter en delen met hen 

wat SHIB doet. 
 De Witte Duif, de accommodatie waar de groepen verblijven. 
 Bouwbedrijf Theunissen inzake de Bouwprojecten. 
 Immanuel Hope Center/Onalerona inzake kinderwerk en shackrepair.  
 Social Development, inzake onze hulp aan crèches en mogelijkheden voor Immanuel 

Hope Center/Onalerona. 
 NGK en een kerk in de sloppenwijk, inzake kerkbezoek van de groepen. 
 Shelter in Koster. Zij ondersteunen blanke uit ouderlijke macht gezette kinderen.  

  
Financiën 
Door de stijgende kosten van de werkweken en de bouwkosten is in 2018 een negatief resultaat 
behaald. Nacalculatie van de projectreizen heeft er dan ook toe geleid dat vanaf 2019 per deelnemer 
er meer gelden opgehaald moeten worden.  
 
Tot slot 
We mogen dankbaar terugzien op het jaar 2018. Niet alles wat we wilden is gelukt, maar er zijn wel 
weer stappen voorwaarts gezet in Kgetlengriviergebied.  
De Heer zegende ons met de mogelijkheid om dit te doen. Hij bewaarde en beveiligde ons op de vele 
kilometers die door veel mensen t.b.v. SHIB zijn afgelegd.  
De Heer plaatste dit op onze weg en gaf ons de mogelijkheden en de kracht dit te doen. Aan Hem de 
dank. 
 
Voorzitter Jetze Baas, december 2019 
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Jaarrekening 2018 

 
2.1 Balans per 31 december 2018 
 
(na resultaatbestemming)      
      
ACTIVA   31-12-2018    31-12-2017 

 € €  € € 
      

Vlottende activa      
Vorderingen en overlopende activa 8.640   272  
Liquide middelen 57.025   82.734  
  65.665   83.007 

      
      
      
      
      
  65.665   83.007 

 
 
 
PASSIVA   31-12-2018    31-12-2017 

 € €  € € 
      

Eigen vermogen      
Bestemmingsfondsen 38.158   17.399  
Overige reserves 27.508   65.585  
  65.665   82.984 

      
Kortlopende schulden en overlopende 
passiva  0   23 

      
      
      
  65.665   83.007 
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2.2 Staat van baten en lasten 2018 
 
 
 2018  2017 
BATEN €  € 

    
Baten uit eigen fondsenwerving 177.411  164.844 
Som van de baten 177.411  164.844 

    
    
LASTEN    
Bestedingen aan de doelstellingen    
Voorlichting en bewustwording 0   
Werkweken 189.386  168.673 
Train The Teacher 4.091  831 
Immanuel Hope Center 0  2.509 

 193.477  172.012 
    
Werving baten    
Kosten eigen fondsenwerving 1.253  1.344 

    
Beheer en administratie    
Kosten van beheer en administratie 0  1.446 

    
Som van de lasten 194.730  174.802 

    
Exploitatieresultaat -17.319  -9.958 
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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. 
 
Continuïteit 
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
continuïteitsveronderstelling van de onderneming. 
Door de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de rest van de wereld zijn er verregaande 
maatregelen getroffen door de verschillende overheden om de verspreiding van het virus over een 
langere periode uit te spreiden of in te dammen. 
Omdat kosten beperkt kunnen worden zal SHIB op korte termijn, naar verwachting, niet te maken 
krijgen met liquiditeitsproblemen.  
Op dit moment is er geen zicht op of de overheden nog stringentere maatregelen gaan treffen en 
wat voor een impact dit zal gaan hebben op SHIB. Er is onzekerheid over wat de uiteindelijke 
economische impact van het coronavirus zal zijn voor het organiseren van de reizen naar Zuid-Afrika. 
 
Belastingplicht 
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de 
vennootschapsbelasting. Ook is de stichting niet BTW-plichtig. 
 
Grondslagen van waardering activa en passiva 
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. 
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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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Overige gegevens 
 

3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 
 

Het bestuur van Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld heeft de jaarrekening 2018 
vastgesteld in de vergadering van 8 juni 2020. 
 

3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Nederland en de rest van de wereld is geconfronteerd met het coronavirus. 
Niemand kan overzien welke impact dit zal hebben en welke maatregelen er verder nog genomen 
gaan worden om de verspreiding van het virus over een langere periode uit te spreiden. 
Ten aanzien van de impact van het coronavirus en de huidige situatie van SHIB wordt verwezen naar 
de continuïteitsveronderstelling welke is opgenomen onder de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling. 
 

3.3 Ondertekening door bestuurders 
 
Barneveld, 8 juni 2020 
 
 
 
Was getekend,     Was getekend, 
 
C. van der Boon     M.R. Hazeleger 
Voorzitter     Penningmeester 
 

3.4 Verklaring kascommissie 
 
De verklaring van de kascommissie is op de volgende pagina opgenomen. 
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SHIB 

 

…………………………………………………………… 

 

Verklaring kascommissie 

 

Ondergetekende(n): 

 

Naam: Cor van de Pol & Ilona Luchtenberg 

 

Verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de  

periode 01 januari 2018 tot en met 31 december 2018 en de balans per  

31 december 2018 van Stichting SHIB op 10 maart 2020 te  Barneveld, te  

hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. 

 

 

De kascommissie verzoekt de vergadering om de bestuurder décharge te  

verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2018 Tot  

en met  31 december 2018 

 

 

Barneveld, 10 maart 2020 

 

Was getekend,      Was getekend, 

Cor van de Pol      Ilona Luchtenberg 

 


