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1. Voorwoord 
Voor u ligt het 15e jaarverslag van Stichting Vrienden van God's Golden Acre Nederland. 

Weer is er een jaar voorbij. Tijd om even terug te blikken en dan weer snel vooruit te kijken Ook 
in dit jaarverslag wil ik stilstaan bij de 2 jarige Naomi, dochtertje van Zinhle Buthelezi, die op 13 
april overleed door een noodlottig ongeval. Wij hebben vanuit Nederland ons medeleven betoond 
aan Zinhle, Heather en de hele GGA familie in Zuid Afrika. 

Helaas moest Marion Freriksen, FKP coôrdinator haar werkzaamheden wegens ziekte 
onderbreken. Gelukkig gaat het goed met haar maar het is op dit moment nog niet bekend 
of/wanneer ze haar werkzaamheden voor de stichting weer gaat oppakken. 

lk wil hier al onze trouwe vrijwilligers danken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Zonder hun 
hulp kan de stichting haar taak niet vervullen. We hopen in het komende verslagjaar het aantal 
vrijwilligers te kunnen uitbreiden. 

Graag wil ik ook onze maandelijkse sponsoren, hetzij voor het 5€ fonds, het Financieel 

Kinderadoptie Programma of de vrije giften hartelijk danken voor hun steun. Met deze hulp kunnen 
wij God's Golden Acre Zuid Afrika blijven ondersteunen. 
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Namens het bestuur, 

Johan Bakkenes, voorzitter 

2. Organisatie 
Dit hoofdstuk geeft in het kort weer wat de stichting doet en hoe ze is opgebouwd. 

Gegevens van de stichting 
Statutaire naam  Stichting Vrienden van God's Golden Acre Nederland 

Vestigingsplaats  Gemeente Coevorden 

Rechtsvorm  Stichting 

Aktenummer  3.251 

Datum van oprichting  25 februari 2003 

Notaris  Mr. J. van Buiten, notariskantoor Oosterhesselen 

Inschrijving KvK  04 maart 2003, onder nummer: 04069731 

Doelstellingen 

De doelstellingen van de Stichting Vrienden van God's Golden Acre Nederland zijn: 

 Een financiële en materiële bijdrage leveren aan de hulp die door de stichting "God's Golden 

Acre" in Zuid-Afrika (GGA-ZA) wordt gegeven aan weeskinderen in Zuidelijk Afrika. Deze 

hulp wordt daar geboden in de vorm van opvang, geborgenheid, huisvesting, voeding, kleding, 

scholing, medische zorg, ontspanning enzovoort. 

 Het geven van voorlichting daarover in Nederland. 

De stichting tracht deze doelen te bereiken door: 

 Het doen 'adopteren' van in tehuizen of elders wonende kinderen die onder de zorg van GGAZA 
vallen, waaronder wordt verstaan het geven van mogelijkheden tot het financieel ondersteunen 
van deze kinderen. 

 Een bijdrage te leveren aan hulpverleningsprojecten vallend onder het beheer van GGA-ZA 

zoals maaltijdprogramma's, bouwprogramma's, scholingsprogramma's en dergelijke. 

 Een bijdrage te leveren aan het dekken van de kosten die gemaakt worden om de activiteiten 
van GGA-ZA mogelijk te maken. 

 Gebruik maken van alle zodanige andere middelen en het nemen van alle zodanige maatregelen 
die naar het oordeel van het bestuur voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. 

Bestuur 

Het bestuur bestond bij het begin van het verslagjaar 2017 uit de volgende leden: 

Functie Naam 
bestuurslid 

Begin ambtstermijn Herbenoeming of 
aftreden 

Voorzitter J. Bakkenes 16 a ril 2013 3e termi'n 16 a ril 2017 
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Secretaris B. J. Muller 18 februari 2016 1 e termi'n 03 se tember 2018 

Pennin meester G.J. Odink 01 •anuari 2017 3e termi•n 01 •anuari 2021 

Bestuurslid M.J.G 
FreriksenArkink 

01 januari 2017 (3e termijn) 01 januari 2021 

Bestuurslid A.B. Boer 03 se tember 2014 1 e termi'n 03 se tember 2018 

Tijdens het verslagjaar heeft mevr. M.J.G. Freriksen-Arkink wegens privé redenen haar 
werkzaamheden als bestuurslid onderbroken. J. Bakkenes neemt de taken omtrent het FKP van 
haar over. 

J. Bakkenes is in april 2017 herbenoemd tot voorzitter. 

Het bestuur bestaat bij het schrijven van dit jaarverslag uit de volgende personen: 

Functie Naam 
bestuurslid 

Begin ambtstermijn Herbenoeming of 
aftreden 

Voorzitter J. Bakkenes 16 a ril 2017 4e termi'n 16 a ril 2021 

Secretaris B. J. Muller 18 februari 2016 1 e termi'n 03 se tember 2018 

Pennin meester G.J. Odink 1 •anuari 2017 3e termi'n 1 •anuari 2021 

Bestuurslid        1 januari 2 17(3e termijn) 1 januari 2021 

Bestuurslid Arkink 

Bestuurslid A.B. Boer 03 se tember 2014 1 e termi'n  03 se tember 2018 

Hieronder wordt een ruime schets van het takenpakket van elk bestuurslid gegeven: 

J. Bakkenes - Voorzitter: 
Functies binnen de stichting: 

• Hoofdcontactpersoon in Nederland en voor Zuid Afrika 

• Onderhoud FKP programma 

• Bijhouden inkomend mailverkeer 

• Algemene bezigheden ten behoeve van de stichting 

Nevenactiviteiten: Gepensioneerd 

B. J. Muller — Secretaris: 
Functies binnen de stichting: 

Plannen van bestuursvergaderingen incl. het maken van de agenda 

 Notulering tijdens vergaderingen 

 Maken van beleidsplannen en jaarverslagen (i.s.m. de voorzitter) 

 Algemene bezigheden ten behoeve van de stichting 

Nevenactiviteiten: Student aan de Rijksuniversiteit Groningen en Verkoopmedewerker Media 

Markt Emmen. 

G.J. Odink — Penningmeester: 
Functies binnen de stichting: 
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  Boekhouding 

 Contactpersoon van de accountant 

 Verantwoordelijk voor het grootboek 

 Verantwoordelijk voor de financiële sectie van het jaarverslag 

 Algemene bezigheden ten behoeve van de stichting 

 Lid oliebollencommissie 

Nevenactiviteiten: Administratief medewerker bij Mebin B.V. 

A.B. Boer — Bestuurslid: 

Functies binnen de stichting: 

 Lid oliebollencommissie 

 Algemene bezigheden ten behoeve van de stichting 

Nevenactiviteiten: Assistent Manager in de hotelbranche 

M.J.G Freriksen-Arkink 

Functies binnen de stichting:  

• Onderhoud FKP programma (voorlopig onderbroken) e 
Algemene bezigheden ten behoeve van de stichting 

Nevenactiviteiten: Officemanager Fluke Nederland 

Bestuursvergaderingen 

Tijdens het verslagjaar is er 3 keer met het complete bestuur vergaderd. Het voornemen was om 4 
keer te vergaderen, maar de 4e vergadering is wegens ziekte van de voorzitter verschoven naar 
januari 2018 Conform de gemaakte afspraken met GGA-ZA werden alle verzoeken voor financiële 
ondersteuning door deze op de juiste wijze ingediend en konden diverse projectaanvragen in de 
vergaderingen worden toegewezen. 

CBF 

Op het moment van schrijven wordt de stichting getoetst over het jaar 2017. Indien alles in orde is 
dan zal de CBF-Erkenning als Goed Doel weer voor een jaar verlengd worden. 

ANBI 

De belastingdienst heeft aan goede doelen organisaties die aan de door hen gestelde eisen 

voldoen de status "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI) gegeven. Alleen giften aan 

een ANBI komen in aanmerking als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Sinds 1-1-2008 is 

de stichting aangemerkt als ANBI. 

Vrijwilligers 

De stichting is voor haar werk geheel afhankelijk van vrijwilligers. Niet alleen de bestuursleden 
maar ook alle medewerkers zijn vrijwilliger. Geen van de medewerkers ontvangt of verlangt een 
vrijwilligersvergoeding van de stichting. 
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In de laatste periode van het verslagjaar heeft het bestuur besloten dat de vrijwilligerspool moet 

worden uitgebreid. Enkele concepten om de vrijwilligerspool uit te breiden zijn al besproken en 

worden hoogstwaarschijnlijk in 2018 uitgevoerd. Met een grotere vrijwilligerspool hoopt het 

bestuur zich beter in te kunnen zetten op evenementen om zo meer naamsbekendheid te krijgen. 

Communicatie 

De communicatie met GGA-ZA gebeurde per e-mail en telefoon. Geen van de bestuursleden hebben 
in dit verslagjaar GGA-ZA bezocht. 

Regelmatig worden brieven van en naar sponsors in Nederland en de gesponsorde kinderen in 

Zuid-Afrika via de stichting doorgezonden. Ondanks problemen in het verkrijgen van de juiste 

informatie van de gesponsorde kinderen hebben toch nagenoeg alle sponsors van het Financieel 

Kinderadoptie Programma (FKP) een status rapport van het door hen gesponsorde kind ontvangen. 

Het bestuur heeft samen met Heather Reynolds in 2016 en 2017 enkele stappen ondernomen om 

de communicatie rondom FKP te verbeteren. Het bestuur is van mening dat die verbetering al sterk 

te merken valt. 

In dit verslagjaar is voor het jaarlijkse oliebollenfestijn een zogenaamde "oliebollencommissie" 

in het leven geroepen. Na enkele tips vanuit de vrijwilligerspool heeft het bestuur besloten om 

de communicatie rondom het jaarlijkse festijn te stroomlijnen. Wim Blaak uit Hardenberg is al 

sinds het begin betrokken bij het oliebollen bakken en is het 

aanspreekpunt van de commissie geworden. Gert Odink en Annemiek 

Boer zijn tevens leden. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de 

communicatie en de organisatie van het oliebollenfestijn, uiteraard 

ondersteunt door de overige vrijwilligers. 

3. Fondswervende activiteiten 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zal in het kort worden ingegaan op de diverse manieren van fondswerving van de 

stichting. Steeds weer blijkt dat publiciteit hierbij erg belangrijk is. Dit heeft de voortdurende 

aandacht van het bestuur. De website wordt regelmatig geactualiseerd door de PR-coôrdinator en 

trekt ruime belangstelling. Ook de Facebook pagina is een goede manier van communiceren 

gebleken. De sponsors en andere belangstellenden worden op de hoogte gehouden door middel 

van nieuwsbrieven. 

Vrijwilligersacties 

Het is gevaarlijk om vrijwilligersacties te gaan noemen want dan vergeet je er altijd wel een. We 
mogen ons gelukkig prijzen dat we op diverse plaatsen in het land vrijwilligers hebben die allemaal 
op hun eigen wijze geld voor de stichting binnen halen of op een andere manier voor de stichting 
bezig zijn. 
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Eén van de meest actieve vrijwilligersgroepen blijft die uit Garijp en Sumar. Zij organiseren diverse 
acties, waaronder de aanwezigheid op verscheidene markten/braderieën en het jaarlijks terugkerend 
mannenkoor concert. Dit verslagjaar heeft de vrijwilligersgroep het Lemster mannenkoor weten te 
strikken voor een fantastisch optreden. 

Ter ondersteuning van de vrijwilligersgroep in Garijp/Sumar heeft 

de stichting dit jaar twee nieuwe banners en één marktkraamkleed 

aangeschaft. 

Interne kosten 

De stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Geen van de bestuursleden of de overige 

vrijwilligers ontvangt of verlangt een vrijwilligersvergoeding van de stichting en bekostigt voor 

het grootste gedeelte zelf de reiskosten, administratiekosten en dergelijke. Daardoor komt een 

bijzonder groot deel van de verworven fondsen ten gunste van het werk van GGA-ZA. De 

stichting hanteert een 10% inhouding van alle giften met een maximum van € 250 per gift. Uit 

deze inhouding worden de fondsenwervende activiteiten bekostigd (mailing, folders, e.d.) en 

andere kosten zoals accountantskosten, kosten voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel, 

kosten voor beoordeling door het Centraal Bureau Fondsenwervende Instellingen en dergelijke. Op 

het bedrag van € 24, - dat de sponsors in het FKP maandelijks per kind schenken wordt er € 2, 

ingehouden om de administratiekosten van de stichting te dekken. 

Op de financiële pagina is aangegeven welk percentage van de fondswervingen daadwerkelijk naar 
GGA-ZA wordt overgemaakt. 

Publiciteit over de stichting 
Er waren ook dit jaar acties van kerken, maatschappelijke groeperingen en particulieren voor het 
werk van de stichting in Zuid-Afrika die de aandacht van de media trokken. Ook de huis aan huis 
bladen en lokale omroepen hebben het doel van de stichting weer gepromoot. 

Oliebollen festijn 

Verderop in dit verslag leest u hier meer over.  
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4. Hulpverlenende projecten 

Inleiding 

De hulpverlenende projecten zijn de projecten in Zuid-Afrika waar de Stichting Vrienden van God's 
Golden Acre Nederland fondsen voor werft. In dit hoofdstuk volgt een weergave van enkele van de 
projecten die door GGA-ZA zijn opgezet en financieel door de stichting worden ondersteund. 

Financieel Kinderadoptie Programma 

Stichting God's Golden Acre Zuid-Afrika heeft een programma waarin sponsors kinderen financieel 
kunnen adopteren, voor een bedrag van 24 euro per maand. Hiervoor komen zowel kinderen in 
aanmerking die in het kindertehuis van God's Golden Acre wonen, als kinderen uit de omliggende 
valleien in KwaZulu-Natal. 

De kinderen uit de omliggende valleien leven in moeilijke omstandigheden. Het gaat hierbij om 
financiële adoptie, waarbij een kind een kans op een beter leven wordt geboden. 
Wanneer een kind in betere omstandigheden komt doordat de verzorgers een baan hebben 

gevonden of op een andere manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien, dan zal er een ander 

kind voor sponsoring worden aangeboden. Dit gebeurt op voorstel van en in nauw overleg met de 

lokale sociale werksters. 

Sponsort u een kind uit het tehuis, dan helpt uw financiële bijdrage mee om de directe kosten te 
dragen van de opvang van alle aanwezige kinderen; op dit moment zijn dat er zo'n 45. Denk hierbij 
aan de rekeningen voor levensmiddelen, elektriciteit en water, maar ook schoolgeld, 
schooluniformen en transportkosten. 
Het Financieel Kinderadoptie Programma heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de steun die 
de stichting geeft aan het werk van God's Golden Acre in Zuid Afrika. Aan het eind van 2017 hadden 
we 83 kinderen in dit programma. Hiervan waren 21 kinderen van GGA-ZA. De 62 kinderen uit de 
valleien konden hierdoor naar school en de gezinnen waar deze kinderen in wonen kregen elke 
maand een voedselpakket. 

Algemeen Steunfonds 

Het algemeen steun fonds is bedoeld om projecten van GGA-ZA te kunnen financieren. Alle 

sponsorgelden zonder specifieke doelbestemming worden toegevoegd aan het Algemeen Steun 

Fonds. Vanuit Zuid-Afrika wordt door middel van een "funding proposal" aangegeven waar men 

op dat moment geld voor nodig heeft. Het bestuur besluit vervolgens welke bedragen worden 

toegewezen aan de aanvragen. In de procedure is tevens opgenomen dat er voortgangscontroles 

worden gehouden. In het afgelopen jaar zijn op verzoek van GGA-ZA nagenoeg alle beschikbare 

gelden besteed aan de dagelijkse kosten van GGA-ZA. Een speciaal project binnen het Algemeen 

steunfonds is het project "Wagenpark". Hier is eerder in dit verslag melding van gemaakt. 

Giften met doelbestemming 

Indien gewenst kunnen de sponsoren duidelijk maken dat zij hun donatie voor een speciaal project 
willen besteden. Ook in het afgelopen jaar is hier door een paar sponsoren gebruik van gemaakt. 
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Het 5 Eurofonds 

Het 5 Eurofonds is in 2017 licht gedaald. Het blijft het een aandachtspunt voor de stichting om dit 
fonds te laten groeien. Vandaar dat we in het komende jaar hier meer aandacht aan willen geven 
tijdens de geplande Young Zulu Warrior tour.  
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5. Toekomstverwachtingen 

De stichting blijft stabiel, zowel in mankracht als ook in financiële middelen. Het bestuur heeft 

besloten om voor de komende jaren het project "Onderhoud en vernieuwing van de 

vervoermiddelen die bij GGA-ZA in gebruik zijn" te continueren. Een nieuwe Young Zulu 

Warriors tour staat nog niet op de planning. Hierdoor heeft het bestuur tijd om eerst haar 

vrijwilligerspool te vergroten. Om de vrijwilligerspool te bedanken zal in 2018 een 

vrijwilligersmiddag of -avond georganiseerd worden. 



 

GCCURQGT 

accountants 

Aan het bestuur van: 
Stichting Vrienden van God 's Golden Acre Nederland 
P/a Ereprijs 1 

7772 NT HARDENBERG 

BEOORDELINGSVERKLARING 

Opdracht 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 (bladzijde 
12 tot en met 18) van Stichting Vrienden van God's Golden Acre Nederland te Hardenberg 
beoordeeld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de 
stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de 
jaarrekening te verstrekken. 

Werkzaamheden 

Wij hebben onze beoordelingsopdracht verricht in overeenstemming met het Nederlands 
recht waaronder standaard 2400 "opdrachten tot het beoordelen van financiële 
overzichten". De in dit kader verrichtte werkzaamheden bestonden uit het inwinnen van 
inlichtingen bij functionarissen van uw onderneming en het uitvoeren van cijferanalyses 
met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze 
werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid 
omtrent de getrouwheid van de jaarekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die 
welke aan een accountantsverklaring kan worden ontleend. 

Bevestiging 

Oordeel 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken 
op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat 
de jaarekening, volgens in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en voor zover mogelijk de wettelijke bepalingen inzake 
de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW, 
geen getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 31 december 2017 
en van het resultaat over 2017. 
 Hardenberg Zwolle 
 Margriet 76 Morra I 
7772 ND Hardenberg 8032 ZL 

Zwolle Tel. (0523) 27 20 23 Tel. 

Administratieconsulent 

K.v.l<.nr.  08110946 
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(038) 23 01 405 hardenberg@accuraat.com
 zwolle@accuraat.com 

REG I 
STER ea 

BELASTING 
e 

 www.accuraat.com SRAADVISEURS • 

6. Financiën 

In 2017 is een totaalbedrag van € 90.804 aan financiële steun aan GGA-ZA overgemaakt. 

In het afgelopen jaar hebben een aantal sponsoren hun bijdragen moeten stoppen, waardoor de vaste bijdragen 
minder zijn geworden. 

Ook in het afgelopen jaar is het project onderhoud / verbetering wagenpark een succes geweest. Aan 
gelden hebben wij een totaalbedrag van € 6.063 opgehaald. Elders in het verslag leest u meer. over 
het project onderhoud / verbetering wagenpark. 

Ook dit jaar is het jaarlijkse oliebollenfestijn geslaagd. Voor de ingrediënten hebben wij dit jaar geen sponsor 
kunnen vinden. De opbrengst is daardoor lager dan in 2016 
Op verzoek van Heather Reynolds is de opbrengst van de oliebollenactie dit jaar besteed aan 
3 wasmachines, en het resterend bedrag voor renovatie van douche cel in het gebouw van de vrijwilligers 

Alle vrije beschikbare gelden zijn overgemaakt voor het financieren van de dagelijkse kosten. 
Doordat er meer uitgegeven is dan ontvangen, is de algemene reserve lager dan vorig jaar. Deze 
reserve zal op verzoek vanuit Zuid Afrika worden overgemaakt. 

Van alle inkomsten en reserves werd 107 % overgemaakt naar GGA-ZA. Het 
meerdere boven de 100% is onttrokken aan de continuïteitsreserve. 

Uit de verschillen analyse blijkt dat praktisch alle binnenkomende gelden zijn besteed aan het doel waarvoor 
ze zijn ontvangen. Over het gehele jaar is er € 4.113 meer ontvangen dan begroot.  

 

NBA 
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Balans per 31 december 2017 
 

 31 december 31 december 
 2017 (€) 2016 (É) 

 

ACTIVA 

materiële vaste activa 
- Inventaris 100100 

 
 100 100 

Voorraden 
- voorraden drukwerk 100 100 

 

Vorderingen en overlopende activa 

100 100

Liquide middelen 
11 .280 

23.008 

 
Totaal 11.480 23.208 

 

PASSIVA 

Reserves en fondsen 

- continuïteitsreserve* 7.906 19.265 - bestemmingsfonds 1.676 42 

 
1.898 3.902

 
Totaal 11.480 23.208 

 

- De continuiteitsreserve bestaat uit gelden die vrij te besteden zijn voor Zuid - Afrika, er is geen 
onderbouwing hoe hoog het bedrag moet zijn, en wat het minimum is. 

Kortlopende schulden 

9.582 19.306

- voorziening accountant 1 .400 1.400 
- voorziening vervanging bakpan 400 200 
- Verplichtingen op korte termijn. 98 2.302 
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Het zijn gelden die op verzoek vanuit Zuid Afrika worden gebruikt. Op de balans staan reserveringen 
die wij als bestuur hebben gedefinieerd om de vaste kosten te kunen voldoen. 

Staat van Baten en Lasten voor het jaar 2017 
 

 Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk 

Fondsenwerving 2018 (€) 2017 (€) 2017 (€) 2016 (€) 

 

Baten.  

- Baten uit eigen fondswerving 

- Collecten 

- Donaties en giften 30.000 
- Contributies 

35.427 30.000 28.981 

 - Financieel Kinder Adoptie Programma 25.920 28.936 25.920 26.586
 - Opbrengst vijf euro 13.000 12.882 13.000 12.774

- Young Zulu Warriors 
- Opbrengst project Zonnestraal 

  34.708

- Opbrengst project Onderhoud / verbetering wagenpark 6.063  4.777

- Verkoop goederen 
- Overige baten uit eigen fondsenwerving 

1 .725  10.398 

- Baten uit gezamelijke acties 5.000  5.000  

- Baten uit acties van derden 5.000  5.000  

- Subsidies van overheden 2.000 
- Baten uit beleggingen 

 2.000  

- Overige Baten   7 

Lasten: 
Besteed aan doelstellingen 

- Doelstelling A; Young Zulu Warriors 

- Doelstelling B; Algemeen Steun Fonds 
- Doelstelling C Finan. Kinder adoptie programma 

- Doelstelling D; Vijf euro 

- Doelstelling E; Project Zonnestraal 

- Doelstelling F; Onderhoud/verbetering wagenpark - Doelstelling G; 

Baten minus besteed aan doelstellingen 
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in % van baten besteed aan doelstelling: 91  

Werving baten 

- Kosten eigen fondsenwerving 1 .ooo 1.309 

- Kosten gezamenlijke acties 

- Kosten acties van derden 

- Kosten verkrijging 
subsidies overheden 

- Kosten van beleggingen 
 1 .ooo 1.309
 2.500 780 

Staat van Baten en Lasten voor het jaar 2017 

 
 Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk 
Fondsenwerving 2018 (€) 2017 (€) 2017 (€) 2016 (€) 

 
Beheer en administratie 

- Kosten beheer en administratie 

Som der lasten 

(In % van baten uit eigen 
fondsenwerving) 

tekort/overschot 

Resultaat verkopen artikelen 
en/of gebruikte goederen 

- Netto-omzet 

- Kostprijs/voorraadmutatie - 
Brutowinstmarge 

Resultaatbestemming 2017 

Toevoeging/onttrekking aan: 

- Continuïteitsreserve 

- Bestemmingsreserves 

- Herwaarderingsreserve 

- Overige reserves 

- Bestemmingsfonds afschrijvingen 
 3.250 2.643 3.250 2.913 

 
 3.250 2.643 3.250 2.913 

 
 77.278 94.757 79.778 103.1 19 

 5,25% 4,65% 7,1 1% 3,12% 

 2.642 -9.724 1.142 15.1 1 1 

80.920 

36.000 
23.328 
11.700 

3.000,00 

85.033 

49.175 
26.704 
10.497 

4.428 

74.028 

6.892 

90.804 

-5.771 

80.920 

22.000 
23.328 
1 1 .700 
17.000 

1 
18.230 

26.504 
24.362 
23.532 
10.391 

14.638 

74.028 

6.892 

99.427 

18.803 

91,5% 

2.500 

84,1% 

780 
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 2.482
 37.770 

 756
 27.372 
 

1.725 10.398 

-11.358 
1.634 

 
-9.724 
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Toelichting op de balans 
 

31 december 31 december 2017 (€) 
2016 (€) 

 
Bij het opmaken van de jaarrekening is de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen gevolgd. 

Waarderingsgrondslagen 
De balansposten zijn allen gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en 
alle hiermee verbonden lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden 
bepaald met inachtneming van de hiervoor genoemde grondslagen. 

Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar 
zijn. 

Materiële vaste activa 

1 1.280 23.008

 
Stand 31 december 7.906 

Bestemmingsfonds 
Dit betreft een deel uit de fondsenwerving dat bestemd is voor de doelstelling 

19.264 

Stand 1 januari 42 9.903 
Mutatie verslagjaar tbv 1 project 6.063 4.777 
Ontrekking tbv Funding Application -4.428 
Vrijval  

-14.638 

 1 .676 42 

 

inventaris 100 100 

 

Voorraden 
100 100 

Voorraad foldermateriaal / pennen 100 100 

Vorderingen 
Vooruitbetaalde assurantiën 
Giften 

100 100

Liquide middelen 
Saldo per 31 december 

  

NL96 RABO 0381 6360 97 Rabo Rekening-courant 7.061 13.515
 NL84 RABO 3290 6855 19 Rabo 

BedrijfsspaarRekening 

1.458 6.102

Kas 2.760 3.392

TOTAAL ACTIVA 

Reserves 
Continuïteitsreserve 

1 1.480 23.208

Stand 1 januari 
Uit Bestemmingsfonds 

19.264 4.154

Overschot baten en lasten + mutatie verslagjaar -11.358 15.1 11 



 

 Totaal reserves 9.583 19.306 

Schulden op korte termijn 
Dit betreft nog te betalen kosten / projecten en voorzieningen 1.898 3.902 

 
1.898 3.902 Totaal Passiva

 1 1.480 23.208 

van God's Golden Acre Nederland' 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

31 december 31 december 2017 (É) 
2016 (€) 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening is de Richtlijn Fondsenwervende instellingen gevolgd. 
Beheer en administratie 
- Kosten beheer en administratie jubileum 

kosten 12,5 jarig bestaan website 
vernieuwing 

  

normale administratiekosten 

Totaal 

2.643 2.913

 
 2.643 2.913 
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Verschillenanalyse begroting versus rekening 
 

 Werkelijk Begroot Verschil 
 2017 (€) 2017 (€) 

 
- Baten uit eigen fondswerving 

- Collecten 

- Donaties en giften 

- Contributies 

- Financieel Kinder Adoptie Programma 

- Opbrengst vijf euro 

- Opbrengst Young Zulu Warriors 

- Opbrengst project Zonnestraal 

- Opbrengst onderhoud / verbetering wagenpark 

- Verkoop goederen 

- Overige baten uit eigen fondsenwerving 

- Aandeel in acties van derden 

- Kosten uit eigen fondsenwerving - (in)directe 
wervingkosten 

- Uitvoeringskosten 

Netto baten 

- resultaat verkopen artikelen en/of gebruikte 
goederen 

- Netto-omzet 

- Nettowinst 

Totaal eigen fondsenwerving 

Beschikbaar uit fondsenwerving 

subsidies overheden en anderen 

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 
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35.427 30.000 -5.427

28.936 25.920 -3.016 
12.882 13.000 118

6.063 
 

-6.063 

68.920 

10.000 

-14.388 

10.000 

10.000 

2.500 
3.250 

10.000 

1.191 
607 

5.750 1.798 

73.170 -6.186 

-2.482 

 -1.725 

73.170 -7.91 
1 

73.170 

2.000 

-7.91 
1 

2.000 
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83.308 

1.309 
2.643 

3.952 

79.356 

2.482 
1.725 

81 .081 

81.081 

 2.000 2.000 

 
81.081 75.170 -5.91 1 


