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Verantwoording
De stichting is op 16 december 2010 opgericht en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-DB
2007-31M). De stichting heeft KvK-nummer 51492598 en is gevestigd op Atalanta 1 te Mierlo.
De stichting wil jongeren in Eindhoven en omgeving uitdagen om zich in te zetten voor hun medemens.
• We geloven in jongeren. We helpen jongeren om hun talenten en hun identiteit te
ontwikkelen, juist op het punt van verantwoordelijkheidsgevoel.
• We geloven in acties. Stichting Eindhoven Bouwt is actief zowel binnen als buiten Nederland.
• Wij geloven in God. Stichting Eindhoven Bouwt heeft de christelijke levensovertuiging dat
Gods liefde voor mens en wereld het verschil maakt.
Het bestuur bestaat uit:
Kees Bikker, voorzitter
Anouk Sonneveld - van Leur, bestuurslid
Thijs van der Veen, penningmeester
De administratie wordt gevoerd door Remco Dijkman en Lisette Schneider.
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. De cijfers omvatten de periode
01-01-2020 tot en met 31-12-2020. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
De Stichting omvat vier projecten te weten:
• Project Oost Europa
• Project M25
• Project Netwerk GoedVolk
• Project School Janoshi
In verband daarmee zijn er per project reserveringen op de balans getroffen, waarbij het resultaat 2020
is gedebiteerd of gecrediteerd aan de reserves, zodat het uitgangspunt van de stichting dat ieder
project zichzelf moet bedruipen is gewaarborgd.
Het Bestuur heeft de jaarcijfers 2020 goedgekeurd waarna vanwege transparantie voor eenieder op
aanvraag de cijfers beschikbaar zijn en ook op de internetsite te raadplegen zijn.
Er is kascontrole geweest. De penningmeester en administrateurs zijn door het bestuur over het
boekjaar 2020 gedechargeerd.
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Resultatenrekening per 31-12-2020
(Bedragen in €)
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Toelichting Staat van Inkomsten en Uitgaven
Project Oost Europa
Stichting Eindhoven Bouwt (SEB) organiseert sinds 2012 werkreizen voor jongeren naar Oost-Europa
(Oekraïne) om daar voor mensen te bouwen en om te helpen (kinder-,tiener- en moederwerk). Daartoe
heeft de stichting contact met de SEM (een Oekraïense NGO), een organisatie die contacten heeft in
Oekraïne en kan zorgen voor ondersteuning.
We helpen en werken en helpen in het plaatsje Janoshi, in een zigeunerkamp (de allerarmste en meest
kansloze mensen in Oekraïne), bestaande uit 68 gezinnen.
De werkvakanties zijn bedoeld voor jongeren van 16 - 25 jaar uit Eindhoven en omstreken. Ontmoeting
en samenwerking staan centraal. Kleine groepen uit Nederland werken mee op een lokaal project en
maken zo de Oekraïense cultuur van binnenuit mee. Door de vriendschap die ontstaat, kunnen
deelnemers en de lokale bevolking daadwerkelijk iets voor elkaar betekenen.
De inkomsten zijn afkomstig van collectes, kerken, fondsen, deelnemers die projectgeld bij elkaar
hebben gebracht en sponsoren die zijn aangeschreven.
De uitgaven van het project bestaan uit reiskosten en kosten voor de uitvoering van het project, zoals
aanschaf van materiaal.
De inkomsten en uitgaven worden in een aparte administratie in meer detail bijgehouden en zijn
opgebouwd zoals hieronder weergegeven.
De inkomsten en uitgaven zijn veel lager dan in 2019, omdat de reis in 2020 werd geannuleerd wegens
de situatie rond het coronavirus. Er waren wel annuleringskosten en kosten die al gemaakt waren
voordat duidelijk werd dat de reis niet door kon gaan.
Inkomsten project Oost Europa
Fondsen en donateurs
Giften particulieren en kerken
Inkomsten reis en verblijf deelnemers
TOTAAL
Uitgaven project Oost Europa
Elektra
Voedselpakketjes
School/online les
Kinder-, tiener en moederwerk
Bemiddelingskosten
Verwervingskosten
Reiskosten deelnemers
TOTAAL

Via bank
€ 13.750,00
€ 10.684,28
€ 8.064,65
€ 32.498,93
Via bank
-€ 32.030,00
-€ 3.000,00
-€ 3.660,00
-€ 2.685,88
-€ 60,50
-€ 2.111,09
-€ 2.604,19
-€ 46.151,66
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Project M25 en Netwerk GoedVolk
Op grond van het projectplan ‘M25' en projectplan ‘Netwerk GoedVolk’ worden jongeren gestimuleerd
die in hun eigen omgeving aan de slag te gaan.
De stichting maakt gebruik van jeugdwerkers om de bovengenoemde projecten te begeleiden. De
jeugdwerkers worden uit de inkomsten van het project betaald. Doordat in 2019 twee extra
jeugdwerkers in deeltijd waren aangesteld op project M25, is het bedrag dat is uitgegeven aan
jeugdwerkers hoger dan in 2020.
Voor de uitvoering van de projecten worden uitgaven gedaan, bijvoorbeeld voor het aanschaffen van
materiaal dat gebruikt wordt voor activiteiten. Een voorbeeld van zulke kosten is de aanschaf van
kerstpakketten, die jaarlijks worden uitgedeeld aan hulpbehoevenden in Eindhoven.
Voor het houden van vergaderingen en voorbereiden van acties is een ruimte gehuurd. Hiervoor is een
huurcontract gesloten. Dit huurcontract is in 2020 beëindigd.
De giften zijn afkomstig van collectes van diverse kerken, fondsen, deelnemers en andere particulieren
die projectgeld bij elkaar hebben gebracht. De giften dalen al een aantal jaar. In 2019 en 2020 zijn
inspanningen gedaan om nieuwe fondsen te werven. Deze inspanningen hebben in 2020 vruchten
afgeworpen, waardoor de inkomsten uit giften voor beide projecten hoger zijn dan in 2019. Om de
privacy van vooral de particuliere gevers te garanderen, worden de bedragen niet verder
gespecificeerd.

Project School Janoshi
In de zomer van 2014 heeft Stichting Eindhoven Bouwt de restauratie van het schooltje in een
zigeunerkamp afgerond en is begonnen met het werven van donateurs ten behoeve van het onderwijs
in het schooltje.
De uitgaven bestaan uit onderhoud van de school en financiële ondersteuning van de docenten en
leerlingen. Het bestuur heeft besloten om de financiële steun in 2020 te verhogen, waardoor hogere
uitgaven ontstaan. De inkomsten komen van particuliere donateurs. In verband met de privacy van de
gevers wordt hier geen verder informatie verstrekt.

Algemeen
Algemene uitgaven zijn uitgaven die door het bestuur zijn gedaan ten behoeve van de stichting.
Een aantal donateurs specificeert niet aan welk deelproject hun donatie moet worden besteed, of geeft
expliciet aan dat de stichting die naar eigen inzicht kan besteden. Giften van deze donateurs worden
geboekt op giften algemeen.
De diverse baten bestaan uit rente-inkomsten.
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Balans per 31-12-2020
(Bedragen in €)
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Toelichting Balans
Activa
Kruisposten
Eind 2020 is een gift van € 2.500,00 gedaan door een fonds. Deze gift was gestort op de verkeerde
rekening en is pas in 2021 overgeboekt naar de juiste rekening. Daardoor staat deze gift bij de
kruisposten. In 2021 zal deze gift ten goede komen aan het gecombineerde project M25/Netwerk
GoedVolk.
Liquide middelen
Er wordt een rekening aangehouden voor project M25 en algemene zaken (rekeningnummer eindigend
op ‘949’). Er is een aparte projectenrekening voor het Oost Europa project (rekeningnummer eindigend
op ‘447’) met daaraan een sub administratie gekoppeld, en er is een spaarrekening (rekeningnummer
eindigend op ‘935’). Er is een ‘inactieve’ rekening, eindigend op ‘311’, die in het verleden gebruikt werd
voor andere deelprojecten. De rekening eindigend op ‘145’ is gebruikt voor het project Netwerk
GoedVolk, maar omdat M25 en Netwerk GoedVolk in 2021 samen worden gevoegd, is geen poging
gedaan om de inkomsten en uitgaven van deze rekeningen strikt te scheiden.

Passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit het oprichtingskapitaal van de stichting en de algemene reserve. De
algemene reserve is opgebouwd uit resultaten van voorgaande jaren.
Reservering project Oost Europa
Deze reservering is op de balans opgenomen om de gelden die bestemd zijn voor project Oost Europa
ook daadwerkelijk te besteden aan dat project.
Reservering project M25
Deze reservering is op de balans opgenomen om de gelden die bestemd zijn voor project M25 ook
daadwerkelijk te besteden aan dat project.
Reservering project School Janoshi
Deze reservering is op de balans opgenomen om de gelden die bestemd zijn voor project School Janoshi
ook daadwerkelijk te besteden aan dat project.
Verandering reserveringen in 2020
Het resultaat van 2019 à € 21.366,17 is volgens bestuursbesluit verdeeld over de reserves van de
projecten op zo’n manier dat aan elk project een bedrag is gedebiteerd of gecrediteerd ten bedrage
van het resultaat van dat project volgens de resultatenrekening. Dit betekent dat de verdeling als
volgt heeft plaatsgevonden.
Reserve
Project Oost Europa
Project M25
Project School Janoshi
Algemeen
TOTAAL

Resultaat
€ 45.528,12
€ -22.704,01
€ 3.721,13
€ -5.179,07
€ 21.366,17
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Reserve na verdeling resultaat
€ 52.664,32
-/- € 1.042,74
€ 11.437,08
€ 2.092,86
€ 65.151.52
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Resultaat
Het resultaat van € 5.625,82 zal volgens bestuursbesluit verdeeld worden over de reserves van de
projecten op zo’n manier dat aan elk project een bedrag zal worden toegevoegd of afgehaald ten
bedrage van het resultaat van dat project volgens de resultatenrekening. Dit betekent dat de
verdeling als volgt zal plaatsvinden.
Project
Project Oost Europa
Project M25
Project Netwerk GoedVolk (NGV)
Samengevoegd project M25 en NGV
Project School Janoshi
Algemeen
TOTAAL

Resultaat
-/- € 13.652,73
€ 8.770,64
€ 8.758,91
€ 1.644,90
€ 104,10
€ 5.625,82

9

Reserve na verdeling resultaat
€ 39.011,59

€ 16.486,81
€ 13.081,98
€ 2.196,96
€ 70.777,34

