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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 KVK 51492598 en is gevestigd op Atalanta 1 te Mierlo.
De stichting heeft ten doel:
• Het door samenwerkende christelijke jongeren uit Eindhoven en omgeving projectmatig helpen
en ondersteunen van onbemiddelde mensen en bevolkingsgroepen in Eindhoven en omgeving,
om met elkaar, op basis van vrijwilligheid, door werken en werven van een project te realiseren
en zo jeugdig enthousiasme met christelijk elan te bundelen om te bouwen aan een betere
toekomst voor alle betrokkenen.
• Het door samenwerkende christelijke jongeren uit Eindhoven en omgeving projectmatig helpen
en ondersteunen van onbemiddelde mensen en bevolkingsgroepen in (Oost) Europa, om met
elkaar, op basis van vrijwilligheid, door werken en werven een project te realiseren en zo jeugdig
enthousiasme met christelijk elan te bundelen om te bouwen aan een betere toekomst voor alle
betrokkenen.
Het bestuur bestaat uit:
Kees Bikker, voorzitter
Rolf Pelleboer , bestuurslid
Thijs van der Veen, penningmeester
De financiële administratie wordt gevoerd door Remco Dijkman.
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. De cijfers omvatten de periode
01-01-2019 tot en met 31-12-2019. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Er zijn donateurs en
fondsen geworven waardoor de inkomensstroom is gecontinueerd.
De Stichting omvat drie projecten te weten:
• Project Oost Europa
• Project M25 en Netwerk GoedVolk
• Project School Janoshi
In verband daarmee zijn er per project reserveringen op de balans getroffen, waarbij het resultaat 2019
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 2019 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 administrateur zijn door het
bestuur over het boekjaar 2019 gedechargeerd.
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Resultatenrekening per 31-12-2019
(Bedragen in €)
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Toelichting Staat van Inkomsten en Uitgaven
Project Oost Europa
Het project Oost Europa laat samenwerkende christelijke jongeren uit Eindhoven en omgeving,
onbemiddelde mensen en bevolkingsgroepen in Oost Europa projectmatig helpen en ondersteunen.
Dit project wordt via een aparte sub-administratie in detail geadministreerd.
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. Voor de reis van 2018 werd deze administratie bijgehouden
over een afwijkend boekjaar, namelijk van september 2017 tot en met augustus 2018. De bedragen die
voor de reis van 2019 waren binnengekomen en betaald stonden daarom als vooruitontvangen
bedragen en vooruitbetaalde kosten op de balans. In 2019 is het boekjaar gelijkgetrokken. Daarom zijn
de inkomsten en uitgaven voor dit project gelijk aan de inkomsten en uitgaven per bank in 2019 en de
vooruitontvangen en vooruitbetaalde bedragen in 2018.
De inkomsten en uitgaven voor dit project zijn in 2019 veel hoger dan in 2018, omdat in 2018 maar een
kleine reis werd georganiseerd.
Inkomsten project Oost Europa
Via bank
Fondsen en donateurs
€ 27.600,00
Giften particulieren en kerken
€ 33.631,39
Inkomsten reis en verblijf deelnemers € 42.044,81
Kruisposten
€ 817,00
TOTAAL
€ 104.093,20
Uitgaven project Oost Europa
Totale bouw projectkosten
Voedselpakketjes
Voorbereidingsreis
Transport
Kinder-, tiener en moederwerk

Via bank
-€ 23.147,73
-€ 1.960,00
-€ 2.849,02
-€ 732,13
-€ 4.509,65

Bijbels
Bemiddelingskosten
Verwervingskosten
Reiskosten deelnemers
Verblijfskosten deelnemers
Aktie uitgaven
Voorbereiding
Overig
Kruisposten
TOTAAL

-€ 58,40
-€ 4.507,25
-€ 2.207,15
-€ 9.491,89
-€ 7.848,42
-€ 1.800,61
-€ 1.086,01
-€ 1.435,81
-€ 817,00
-€ 62.451,07

Via vooruitontvangen bedragen
€ 3.000,00
€ 2.015,28
€ 12.752,89
-€ 719,48
€ 17.048,69
Via vooruitbetaalde kosten

-€ 130,36
-€ 942,66
-€ 242,00
-€ 1.276,50
-€ 8.853,19
-€ 12,50
-€ 856,50
-€ 848,99
-€ 13.162,70
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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 hulpprojecten oppakken, organiseren en uitvoeren.
Om de projecten te begeleiden wordt gewerkt met jeugdwerkers. Zij worden uit de inkomsten van het
project betaald. Doordat in 2019 twee extra jeugdwerkers in deeltijd zijn aangesteld, is het bedrag dat
is uitgegeven aan jeugdwerkers hoger dan in 2018.
Voor de uitvoering van het project 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.
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 zijn inspanningen
gedaan om nieuwe fondsen te werven, maar die hebben helaas nog geen vruchten afgeworpen. 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. De inkomsten komen van particuliere donateurs. De uitgaven vallen in 2019 wat lager uit,
omdat er in 2018 een eenmalige extra schenking is gedaan. De inkosten vallen wat lager uit doordat er
minder particuliere giften zijn gegeven. In verband met de privacy van de gevers wordt hier geen verder
informatie over verstrekt.

Algemeen
Algemene uitgaven zijn uitgaven die door het bestuur zijn gedaan ten behoeve van de stichting. Er is
dit jaar eenmalig een grote uitgave gedaan om de reis van een van de organisatoren van de
Oekraïnereis uit de algemene uitgaven te betalen. Er is ook eenmalig een grote uitgave gedaan voor
kosten van de juridische afhandeling van een ongeval dat heeft plaatsgevonden in 2018. Hierdoor
vallen de algemene kosten in 2019 veel hoger uit dan in 2018.
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 31-12-2019
(Bedragen in €)
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Toelichting Balans
Activa
Vooruitontvangen bedragen project Oost Europa en vooruitbetaalde kosten project Oost Europa
Voor de Oost Europa reis in 2018 werd de boekhouding gevoerd van september 2017 tot en met
augustus 2018, terwijl deze administratie loopt van januari tot en met december. Bedragen die van
september tot en met december 2018 werden ontvangen of uitgegeven voor het project Oost Europa
werden als vooruitontvangen of vooruitbetaald geboekt. In 2019 liep de administratie van de Oost
Europa-reis ook synchroon met het kalenderjaar.
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 zijn twee ‘inactieve’ rekeningen, die in het verleden gebruikt werden voor andere
deelprojecten. De rekening eindigend op 145 zal in de toekomst worden gebruikt als rekening voor het
project Netwerk GoedVolk.

Passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit het oprichtingskapitaal van de stichting en de algemene reserve. De
algemene reserve is opgebouwd uit positieve 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 en Netwerk GoedVolk
Deze reservering is op de balans opgenomen om de gelden die bestemd zijn voor project M25 en
Netwerk GoedVolk 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.

Resultaat
Het resultaat van € 21.366,17 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:
Reserve
Project Oost Europa
Project M25 en Netwerk GoedVolk
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

