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Aan het bestuur van
Stichting Hulpverlening Internationaal
Cannenburg 43
3772BJ Barneveld

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 93.974 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 9.083, beoordeeld.
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Algemeen

Oprichting en zetel
De stichting is opgericht bij akte de datum 22 januari 2003 en is statutair gevestigd te Barneveld.

Samenstelling bestuur en directie
Dhr. C. van der Boon - voorzitter
Mw. H.S. Luchtenberg - Visser - secretaris
Dhr. M.R. Hazeleger - penningmeester
Mw. H.L. Heek - PR-functionaris
Dhr. S.L. Voogd - bestuurslid
Dhr. J.J.D. Baas - bestuurslid

Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Regio Oost onder nummer 08113089.

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

Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld
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Resultaat
Vergelijkend overzicht
Het resultaat over 2021 bedraagt  € 9.083 tegenover  € 35.801 over 2020. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

Saldo 2021

€

Saldo 2020

€

Baten
Baten van particulieren 7.266 20.495
Baten van bedrijfsleven 7.052 17.919
Baten van andere organisaties zonder winststreven 5.801 11.072

Bruto-omzetresultaat 20.119 49.486

Lasten
Besteed aan de doelstellingen 10.000 12.465

Kosten van beheer en administratie 714 936

Financiële baten en lasten 322 284

Saldo 9.083 35.801

Resultaatanalyse
De ontwikkeling van het resultaat 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden geanalyseerd:

2021

€ €

Factoren waardoor het resultaat toeneemt:

Afname besteed aan de doelstellingen 2.465
Afname overige bedrijfskosten 222

2.687

Factoren waardoor het resultaat afneemt:

Afname bruto-omzetresultaat 29.367
Afname financiële baten en lasten 38

29.405

Afname resultaat -26.718

Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld
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Financiële positie
Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht.
Dit is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2021 in verkorte vorm.

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021

€

31-12-2020

€
Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal 93.974 84.891

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Liquide middelen 93.974 84.891

Blijkens voorstaande opstelling is het werkkapitaal per einde boekjaar ten opzichte van einde vorig boekjaar
met € 9.083 gestegen, te weten van € 84.891 in 2020 naar € 93.974 in 2021.

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden.
De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.

Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld
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Bestuursverslag over 2021

Algemeen
De stichting heeft in 2021 door de maatregelen rondom Covid-19 maar zeer beperkt gelegenheid gehad om
haar doel te realiseren: investeren in de armsten in Zuid-Afrika. Ook in 2021 was het niet mogelijk om reizen
te organiseren. Contacten met deelnemers van reizen zijn goed onderhouden. Via nieuwsbrieven wordt onder
andere informatie vanuit Zuid-Afrika gedeeld en activiteiten waar SHIB in Nederland aan werkt.
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 de gerealiseerde projecten.

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Realisatie doelstellingen

Om de doelstelling te realiseren in 2021 zijn de volgende activiteiten ingezet:
-    Het bestuur vergaderde gemiddeld 1x per twee maanden op de zomermaanden na.
-    Groepsreizen. Door de pandemie van Covid-19 virus zijn de reizen voor 2021 uitgesteld tot het moment
dat het weer veilig en verantwoord kan. De verwachting is dat ook in 2022 er nog geen reizen zullen
plaatsvinden.

Bouwprojecten

-    In 2021 zijn geen verdere werkzaamheden uitgevoerd aan het CCC-project.

Bestuurssamenstelling
Binnen het bestuur heeft de projectleider aangegeven zijn werk als bestuurder te stoppen. Dit na vele jaren
dit met veel liefde en passie te hebben gedaan. Per 1 januari 2022 zal hij formeel aftreden. Een opvolger
heeft hij zelf aangedragen en is ook door het bestuur benoemt.

Medewerkers en 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.

In Zuid-Afrika:
- Ambassade i.v.m. 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.

Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld
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Financiën
Doordat er geen projectreizen zijn georganiseerd is het niet mogelijk geweest om te werken aan de projecten.
Hierdoor blijven opgebrachte gelden beschikbaar voor het moment dat er weer projectreizen georganiseerd
kunnen worden. Er zijn diverse giften ontvangen voor de ondersteuning van SHIB.

Doordat de kosten laag zijn en dankzij diverse giften is 2021 afgesloten met een positief resultaat.

Publiciteit

Website

Eind 2021 is de nieuwe website online gegaan. Een nieuwe opzet met een frisse uitstraling. Ook is er nu de
mogelijkheid om rechtstreeks via de site te sponsoren.

Regionale krant

Vanwege het 150jaar bestaan van de Barneveldse krant heeft SHIB meegedaan met een promotiewedstrijd
voor goede doelen. SHIB was één van de winnaars die een paginagroot artikel gratis ter beschikking kreeg
om het werk te promoten. Het artikel is in december 2021 gepubliceerd.

Tot slot
Het jaar 2021 was ook voor SHIB weer een bijzonder jaar. Covid-19 zorgde ervoor dat er opnieuw geen
reizen konden plaatsvinden. Dankbaar zijn we dat het virus in het werkgebied nauwelijks heeft toegeslagen
en dat er toch kleine stappen gezet konden worden. De Heer zegende ons in alles wat we mochten doen. Aan
Hem de dank.

Barneveld, mei 2022

Voorzitter René van der Boon

Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld
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Balans per 31 december 2021
(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen 93.974 84.891

93.974 84.891

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN
Bestemmingsreserves 20.000 -
Overige reserves 6.465 18.458
Bestemmingsfonds 67.509 66.433

93.974 84.891

93.974 84.891

Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld
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Staat van baten en lasten over 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten

Baten van particulieren 7.266 20.495
Baten van bedrijfsleven 7.052 17.919
Baten van andere organisaties zonder winststreven 5.801 11.072

Som der baten 20.119 49.486

Lasten
Besteed aan de doelstellingen 10.000 12.465

Kosten van beheer en administratie
Overige bedrijfslasten 714 936

Saldo voor financiële baten en lasten 9.405 36.085
Financiële baten en lasten -322 -284

Saldo 9.083 35.801

Resultaatbestemming
Overige reserves 8.007 1.010
Bestemmingsfonds 1.076 34.791

9.083 35.801

Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 en C2 "Kleine
organisaties zonder winststreven".

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover 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.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Hulpverlening Internationaal bestaan voornamelijk uit het opzetten en
begeleiden van hulpverleningsprojecten buiten Nederland, met name (maar niet beperkt tot) op het gebied
van voedselhulp, onderwijs en gezondheidszorg.

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

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking
door het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

Bestemmingsfonds
De bestemmingsfondsen zijn reserveringen waarbij door een derden een beperktere bestedingsmogelijkheid
is aangebracht. De aard van het bestemmingsfonds wordt later toegelicht.

Bestemmingsfondsen
Stichting Hulpverlening Internationaal 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.

Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de)
staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in
het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de
desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan
bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten
wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een
bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen
van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Baten van particulieren
Onder baten van particulieren wordt verstaan de algemene donaties voor de stichting.

Baten van bedrijfsleven
Onder baten van bedrijven worden verantwoord de ten gunste van het boekjaar ontvangen sponsor
inkomsten alsmede donaties door bedrijven.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Dit betreft baten van organisaties zonder winststreven.

Bestedingen 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. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V. - 9.850
Rabobank 93.973 75.040
Kas 1 1

93.974 84.891

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN
Bestemmingsreserves 20.000 -
Overige reserves 6.465 18.458

Bestemmingsfonds 67.509 66.433

93.974 84.891

Bestemmingsreserves

2021

€

2020

€

Calamiteitenreserve

Stand per 1 januari - -
Dotatie 20.000 -

Stand per 31 december 20.000 -

Door het bestuur van Stichting Hulp Internationaal Barneveld is besloten een calamiteitenreserve te vormen
ten behoeve van calamiteiten tijdens de reizen. Deze gelden zijn bedoeld om onverwachte calamiteiten te
kunnen bekostigen.
Jaarlijks wordt er € 2.500 gedoteerd tot een maximum van € 25.000. Kosten voor onverwachte calamiteiten
tijdens de reizen naar Zuid-Afrika worden in mindering gebracht op de bestemmingsreserve.

Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld
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2021

€

2020

€

Overige reserves
Stand per 1 januari 18.458 17.448
Resultaatbestemming boekjaar 8.007 1.010
Mutatie calamiteitenreserve -20.000 -

Stand per 31 december 6.465 18.458

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds Werkweken 52.351 57.720
Bestemmingsfonds Train the Teacher 300 300
Bestemmingsfonds Christ Crisis Centre 14.858 8.413

67.509 66.433

Stand per 1
januari 2021

€

Resultaat-
bestemming

€

Stand per
31

december
2021

€

Bestemmingsfonds Werkweken 57.720 -5.369 52.351
Bestemmingsfonds Train the Teacher 300 - 300
Bestemmingsfonds Christ Crisis Centre 8.413 6.445 14.858

66.433 1.076 67.509

Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
Baten van particulieren
Donaties en giften 3.194 4.092
Baten t.b.v. Werkweken -6.498 14.475
Baten t.b.v. Home Nursery School - 1.088
Baten t.b.v. Christ Crisis Centre 570 540
Baten t.b.v. Train the Teacher 10.000 300

7.266 20.495

Baten van bedrijfsleven
Donaties en giften 50 5.800
Baten t.b.v. Werkweken 1.127 7.119
Baten t.b.v. Christ Crisis Centre 5.875 5.000

7.052 17.919

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Donaties en giften 5.000 1.256
Baten t.b.v. Werkweken 801 6.943
Baten t.b.v. Christ Crisis Centre - 2.873

5.801 11.072

Besteed aan de doelstellingen
Werkweken
Reiskosten - 6.710
Overige kosten - 245

- 6.955

Home Nursery School
Bijdrage t.b.v. onkosten inbraak - 1.170

Train the Teacher
Bijdrage aan het project 10.000 4.340

Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld
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Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2021: 49,7 %
2020: 25,2 %

Doordat in 2021 werkweken in Zuid-Afrika geen doorgang hebben kunnen vinden is het percentage besteed
aan doelstellingen lager dan de wens van het bestuur. Te zien is dat de baten voor het grootste deel zijn
toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Deze baten gaan in het komende jaar/de komende jaren dan ook
besteed worden aan de doelstellingen waarvoor de gelden zijn binnengekomen.

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2021: 93,3 %
2020: 93,0 %

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
Overige bedrijfslasten
Bestuurslasten 626 789
Algemene lasten 88 147

714 936

Bestuurslasten

Reis- en verblijflasten - 505
Verzekeringen 626 284

626 789

Algemene lasten

Kosten website - 115
Relatiegeschenken 88 32

88 147

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en bankkosten 320 284
Kosten Mollie Payments 2 -

322 284

Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld
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Overige toelichting

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020
De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 29 juni 2021. Het resultaat
werd overeenkomstig het door de directie gedane voorstel toegevoegd aan de overige reserves.

Bestemming van de winst 2021
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2021 ad € 9.083 te verdelen over de overige reserve en de
bestemmingsfondsen.
De opgehaalde gelden ten behoeve van specifieke bestemmingen zijn toegevoegd aan het
bestemmingsfonds. Uitgaven ten behoeve van doelstellingen waarvoor een bestemmingsfonds was
opgenomen zijn in mindering gebracht op het bestemmingsfonds.

Stichting Hulpverlening Internationaal, Barneveld
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Barneveld, 16 mei 2022

C. van der Boon H.S. Luchtenberg - Visser

M.R. Hazeleger H.L. Heek

S.L. Voogd J.J.D. Baas


