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1.1  Algemeen 

 

1.1.1  Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

 

De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor te Enschede 

ingeschreven onder nummer 41120963. De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting Onder-

steuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa (Stichting OGO) en is statutair gevestigd te El-

speet. De rechtsvorm is de vorm van een stichting. 

 

1.1.2  Omschrijving van de doelstelling 

 

Stichting OGO heeft als doelstelling zoals verwoord in artikel 3 lid 1 van de statuten. 

 

Om dit doel te bereiken worden activiteiten ontplooid zoals verwoord in artikel 3 lid 2 van haar 

statuten. 

 

1.1.3 Juridische structuur 

 

Stichting OGO is een zelfstandig opererende stichting. 

 

1.1.4 Samenstelling van het bestuur  

 

Bestuur  

 

 Dr. D. van der Hoek, voorzitter 

 N.A. van de Breevaart, penningmeester 

 Drs. N.J. Teerds, secretaris 

 Drs. J. de Haan 

 Drs. D. van Meeuwen 

 W.C. Moen MSc 

 Ir. M. Houtman 

 J. Ligtenberg 
 

 

1.1.5 Statutenwijziging 

 

Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd.  
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1.2  Activiteiten en financiële positie 

 

1.2.1  Activiteiten van financieel belang 

 

1.2.1.1 WERKBEZOEKEN 

 

In het verslagjaar zijn diverse werkbezoeken geweest. Deze werkbezoeken dienen voor het moni-

toren en de beoordeling van de voortgang van de verschillende projecten. Ze maken een inte-

graal onderdeel uit van het werk van de stichting. Dergelijke bezoeken resulteren in concrete 

conclusies en aanbevelingen.  

 

Van de werkbezoeken werd een schriftelijk verslag gemaakt. De volgende werkbezoeken werden 

afgelegd: 

a. Oekraïne : N.A. van de Breevaart en D. van der Hoek  
b. Roemenië: J.de Haan met vertegenwoordigers HOE en DE 
c. Hongarije:  D. van der Hoek en D. van Meeuwen 
d. Moldavië:  N.A. van de Breevaart en D. van der Hoek 

 

De personele bezetting van de landenteams was per 31 december 2015 van het verslagjaar als 

volgt: 

 Hongarije/Roemenië : D. van Meeuwen en J. Ligtenberg 

 Oekraïne   : M. Houtman en N. van de Breevaart  
 

 

1.2.1.2 EXTERNE CONTACTEN 

 

Het bestuur onderhield contacten met diverse organisaties op het terrein van de hulpverlening. 

In het verslagjaar is contact onderhouden met de stichting Hulp Oost-Europa en Driestar-educa-

tief. Het betrof activiteiten op het gebied van onderwijs. In dat jaar is een gezamenlijk project 

verder uitgevoerd. Het betreft een opleiding voor kleuterleidsters en de start van een kleuter-

school in Roemenië. Daarbij werd het onderwijsprogramma “de Nulde klas” gepresenteerd Als 

instellingen hebben we de mogelijkheden onderzocht om dit project te realiseren. De eerste 

plannen zijn besproken en er is ter plaatse overleg geweest over de voortgang. Dit project wordt 

ervaren als een stap-voor-stapactiviteit. Er is veel overleg voor nodig om de voortgang te realise-

ren en de inzet op elkaar af te stemmen. Geconstateerd kan worden dat een flinke vooruitgang 

wordt geboekt. 

 

Daarnaast waren er contacten met de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), de scholen en onder-

wijsorganisaties. De GBS verstrekt in totaal over de afgelopen jaren meer dan 110.000 Bijbels aan 

Stichting OGO ter verspreiding via de scholen in Oost-Europa. OGO heeft deelgenomen aan de 

Conferentie Christelijk Platform Oost Europa (CPOE). 

 

In de verslagperiode is ook een samenwerking aangegaan met EO-Metterdaad. Deze samenwerking 

is specifiek gericht op het lenigen van nood voor scholieren die zijn gevlucht als gevolg van de 

oorlog in Oost-Oekraïne. 
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1.2.1.3 PROJECTEN EN DERGELIJKE 

 

In de verslagperiode werden veel projecten gerealiseerd en werden nieuwe projecten ontwikkeld. 

Er is tevens een begin gemaakt met een nieuwe opzet ten behoeve van de toekenning en uitvoering 

van de verschillende projecten.  

 

 Diverse projecten 
 

 Roemenië 2015  
 

1. Conform het in 2014 hernieuwde contract met de Hongaars Gereformeerde Kerk van 

Transsylvanië, sponsort OGO het Roemeens Reformatorisch Pedagogisch Instituut (RRPI) 

in Cluj jaarlijks op projectbasis met € 6.000,00.  In 2015 is het geld besteed aan ad hoc 

werkgroepen, cursussen t.b.v. gebruik van digitale schoolborden, bijeenkomsten van 

schooldirecteuren en –pastors, schoolbezoeken en miniconferenties, handboeken en bu-

reaukosten.  

2. Sinds 2009 is OGO in samenwerking met Driestar Educatief (DE) en Hulp Oost Europa 

(HOE) betrokken bij een onderwijsproject in de Roemeense stad Tirgu Mures. Op ver-

schillende terreinen is resultaat geboekt.  

a. Ook in 2015 werd bijgedragen in de inrichtingskosten van de in 2011 gestichte gere-

formeerde kleuterschool in wijkgemeente 8. De kleuterschool functioneert naar ver-

wachting. 

b. In 2015 is weer een leslokaal in gereedheid gebracht voor de in 2013 geopende basis-

school als ‘onderbouw’ van het Reformatus Kollégium. Hieraan heeft OGO financieel 

bijgedragen uit de opbrengst van de eerder gehouden acties op Nederlandse scholen.  

c. Hoewel het functioneren van het Comité voor gereformeerd onderwijs op een zacht 

pitje is komen te staan, is het gereformeerd onderwijs in Tirgu Mures springlevend. 

Bestuurlijk en organisatorisch vormen de kleuterschool en de lagere school nu de 

‘onderbouw’ van het Református Kollegium. Gelet op de structuur van het Roe-

meense onderwijsstelsel, dat één doorgaande onderwijslijn vormt, is de situatie nu 

genormaliseerd. De directeur van het Református Kollegium is eindverantwoordelijk 

voor het geheel, terwijl ds. Pap Benjamin, de ‘motor’ achter het stichten van de 

kleuter- en lagere school zich nu vooral toelegt op de geestelijke toerusting van ou-

ders en leerkrachten in regelmatig door hem georganiseerde gespreksgroepen over 

de betekenis van christelijk onderwijs en christelijke opvoeding thuis.   

d. Voor het vierde achtereenvolgende jaar werd in maart en september de cursus 

‘nulde klas’ verzorgd voor leerkrachten uit de onderbouw. Inhoudelijk werd de cur-

sus verzorgd door medewerksters van DE. Tevens werden de cursisten in de klas ge-

observeerd. De kosten werden door OGO en HOE gezamenlijk gedragen. Inmiddels 

wordt gewerkt aan de opleiding van enkele lokale leerkrachten tot ‘trainer’. Het is 

de bedoeling dat zij de cursus vanaf  2017 onder auspiciën van het RRPI zelf gaan 

verzorgen. 2016 wordt een overgangsjaar. 

e. Voor OGO is de heer Arie Deelen, die met zijn gezin in het dorp Pasareni in de buurt 

van Tirgu Mures woont, van grote waarde als lokaal contactpersoon. Hij is opgeleid 

als leraar, beheerst de Hongaarse taal en heeft een goed overzicht over onderwijs-

veld 

 

 

 International Class 
Het bestuur van Stichting OGO heeft in het verslagjaar niet deelgenomen aan het project Interna-

tional Class van  Driestar Educatief. Er waren geen kandidaten beschikbaar. 
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 De Commissie Onderwijs 
De Commissie Onderwijs bestond uit de heren D. van Meeuwen, M. Houtman en N.J. Teerds. Deze 

commissie vergaderde in het verslagjaar niet. 

 

 Project MRPI en projecten via MRPI (Hongarije) 
Het MRPI, de Hongaarse Gereformeerde Schoolbegeleidingsdienst, startte als apart OGO-project. 

Stichting OGO steunt het MRPI als instituut via een jaarlijkse projectaanvraag. Naar de mening van 

het bestuur is dit een goed kanaal om projecten in Hongarije en (Hongaars) Roemenië te steunen. 

 

 Project RPI en projecten via RPI (Roemenië) 
Op 25 oktober 2002 werd een nieuw contract gesloten met de Hervormde kerk in Roemenië voor 

de oprichting en instandhouding van een RPI voor de beide kerkelijke districten Oradea en Cluj. 

De ontwikkeling van een RPI voor beide districten vroeg in het verslagjaar de nodige aandacht. Er 

is in het verslagjaar een nieuw contract gesloten.   

 

 Contacten met baptistenscholen (Oost Roemenië) 
De baptistenscholen zijn aangesloten bij de ACSI, een internationale hulporganisatie (Canada). Er 

zijn gesprekken gevoerd met de landelijke coördinatoren en er is een bezoek gebracht aan meer-

dere scholen, gelegen in Oost Roemenië. Het bestuur heeft besloten om hulpbehoevende baptis-

tenscholen te gaan steunen en zal nagaan op welke wijze dat moet worden gedaan. 

 

 Onderwijskenniscentrum EKC (Oekraïne-Zhitomir) 
In het verslagjaar zijn verschillende activiteiten ontplooid en werkbezoeken gebracht teneinde 

het onderwijskenniscentrum verder te ontwikkelen.  

Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2014 heeft ook zijn weerslag gekregen in het werk met 

de christelijke scholen. De meeste gezinnen waarvan de kinderen deze school bezochten zijn ge-

vlucht en ondergebracht in de scholen in Kiev, Charkov en Zhitomir. OGO heeft in samenwerking 

met EO Metterdaad en Stichting KOEH extra financiële steun kunnen geven aan deze scholen voor 

de opvang van deze leerlingen. Onder leiding van het onderwijscentrum werd in alle scholen verder 

gewerkt aan de verdere ontwikkeling/invoering van het SEN programma.  

Ook dit jaar werd ondersteuning geboden aan de school in Kiev, waar kinderen met een downsyn-

droom en vergelijkbare handicaps worden opgevangen. De daar ontwikkelde expertise wordt be-

schikbaar gesteld aan een bredere groep scholen. Bezinning vond plaats op de vraag hoe deze 

expertise verder voor een breder publiek toegankelijk gemaakt kan worden en hoe het geestelijk 

eigendom van de ontwikkelde expertise geregeld moet worden. 

Ook het in standhouden van het christelijke curriculum op de scholen was een speerpunt. Onder 

andere werd door het onderwijscentrum een aantal meetings gehouden met de directeuren van 

de scholen. Daar werd gewerkt aan visievorming en concrete implementatie van het christelijke 

curriculum. 

 

 Projecten in ontwikkeling 

Een ontwikkeling is de vraag naar inhoudelijke en bestuurlijke steun bij het opzetten en inrichten 

van scholen voor kleuteronderwijs en speciaal onderwijs in Moldavië, Hongarije, Slowakije en Roe-

menië. Hiervoor zijn ondersteunende activiteiten verricht door middel van conferenties en uitwis-

seling van leerkrachten. Ook is een bezoek gebracht aan een christelijke school in Chisinau, Mo-

davië. 
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1.2.2   Beleid kosten en methoden fondsenwerving 

 

 Commissie Fondsvorming en Voorlichting 
Deze Commissie kwam in het verslagjaar drie keer bijeen. De commissie F&V ontwikkelde metho-

den en materiaal voor de voorlichting van het gereformeerd onderwijs in Oost-Europa. Deze F&V-

commissie bestond uit de heren, W.C. Moen,  W. de Jong, R. Stark en mevrouw J.M.A. van de 

Geer. De commissie wordt voorgezeten door D. van der Hoek. In dit verband mag ook genoemd 

worden dat de heer W.C. Moen  ook dit jaar op uitstekende wijze onze nieuwsbrief heeft geredi-

geerd. 

 

 Nieuwsbrief: voorlichting en bewustwording 
In het verslagjaar verscheen de Nieuwsbrief vier keer. Drukkerij Torendruk te Nijkerk verzorgde 

het drukwerk. In deze Nieuwsbrief wordt voorlichting en informatie gegeven over het onderwijs in 

Oost-Europa in het algemeen en over de situatie op de scholen in het bijzonder. Een van de doel-

stellingen is de bewustwording over de ontwikkeling van het christelijk onderwijs onder vaak moei-

lijke omstandigheden  bij het lezerspubliek te bevorderen.  

 

 

1.2.3 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen 

De continuïteitsreserve is gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen 

dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang 

van de continuïteitsreserve bedraagt 100 % van de jaarlijkse begrootte kosten van de werkorgani-

satie.  

Door het bestuur kunnen doelreserves en -fondsen worden aangehouden voor aanwending aan een 

specifiek doel. 

 

1.2.5 Beleggingsbeleid 

In 2015 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije 

middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen 

liquiditeitsproblemen voorgedaan. 

 

 

1.2.6 Vrijwilligersbeleid 

Alle bestuursleden van de stichting verrichten werkzaamheden op vrijwillige basis. 

Ondersteunende functies als voorlichters en administrateurs verrichten tevens werkzaamheden op 

vrijwillige basis. 

 

 

1.2.7  Communicatiebeleid met belanghebbenden 

De projecten in Oost-Europa worden door Stichting OGO nauwkeurig gevolgd. Voor deze projecten 

is financiële verantwoording van de besteding van giften vereist. 
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1.3  Informatie over het bestuur 

 

1.3.1  Taak en werkwijze van het bestuur  

Het algemeen bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf keer. Enkele commissies vergaderden om 

beleids- en voorlichtingstaken door te spreken. In het Comité van Aanbeveling trad in het verslag-

jaar geen wijziging op.  

 

Het bestuursbeleid omvatte in 2015 de volgende zaken: 

 

1. De uitvoering van het beleidsplan 2015, waarin verwoord staat welke activiteiten in de 

verschillende landen worden gecontinueerd. 

2. Een voortzetting van de samenwerking met instellingen, die op het terrein van onderwijs 

werkzaam zijn in Oost-Europa, met name HOE en Driestar-Educatief. Er is een samenwer-

kingsovereenkomst. Momenteel is een gezamenlijk project in uitvoering in Roemenië. 

3. Het ontplooien van eigen initiatieven op het gebied van begeleiding en professionalisering 

van leerkrachten, ontwikkeling materiaal, en dergelijke. 

4. De ontwikkeling van het beleidsplan 2016, de aandacht voor het meerjarenbeleidsplan, 

aandacht voor fondswerving, de implementatie van een nieuw administratiesysteem. 

 

1.3.2  Bezoldigings- en vergoedingenbeleid 

De Stichting OGO had in 2016 geen personeel in dienst. Het werk van de stichting werd voorname-

lijk gedaan door vrijwilligers. Het adressen bestand werd bijgehouden door mevrouw A. Jumelet–

Kraaijeveld, terwijl de financiële administratie werd uitgevoerd door een externe deskundige, dhr. 

A. den Heijer. Het bestuur is deze vrijwilligers bijzonder erkentelijk voor hun inzet. 

 

De secretariële taken werden verzorgd door de secretaris. Het is vrijwel onmogelijk zonder hulp 

van buitenaf de gevraagde werkzaamheden uit te voeren. Met behulp van bestuursleden, voorlich-

ters en de Commissie Fondsvorming en Voorlichting (F&V-commissie) werden de werkzaamheden 

verricht. Mede als gevolg van de gezamenlijke inspanningen kon een relatief lage overhead worden 

bereikt. 

 

1.3.3  Wijze benoemen en zittingsduur bestuur  

De wijze van benoemen gebeurd op interne voordracht. De bestuursleden worden benoemd voor 

een periode van 3 jaar. Ieder jaar treedt een evenredig deel van het aantal leden af volgens een 

door het bestuur op te stellen rooster. 
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1.4  Toekomstparagraaf 

 

Het bestuur schrijft jaarlijks een beleidsplan waarin tevens nagedacht wordt over de toekomst van 

Stichting. Over het geheel wordt een dalende trend met betrekking tot de inkomsten waargeno-

men. Hierop wordt door de commissie F&V actie op ondernomen door gerichte mailings te verzen-

den aan kerkenraden. Ook worden voorlichtingsactiviteiten direct aan projecten gekoppeld, zodat 

onze doelgroep (vooral scholen) gericht geld inzamelen.  

 

Voor de begroting over 2016 verwijzen wij u naar de Bijlage op bladzijde 29. 
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          2.1 Balans

ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014

Vaste activa -                   -                 

Vlottende activa

Vorderingen 2.7.2

Overige vorderingen en activa 1.207                1.504             

1.207                1.504             

Liquide middelen 2.7.3 174.886            193.397          

Totaal activa 176.093      194.901    

PASSIVA 31-12-2015 31-12-2014

        

Reserves en fondsen 2.7.4

Reserves

Continuïteitsreserve 88.878              90.160            

Instandhoudingsreserve 66.236              68.903            

155.114            159.063          

Fondsen

Bestemmingsfondsen                 6.292             13.049 

Kortlopende schulden 2.7.5

Overige kortlopende schulden               14.687             22.788 

              14.687             22.788 

Totaal passiva       176.093     194.901 
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          2.2 Staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

BATEN

Eigen fondsenwerving 2.8.1 93.733       90.500     86.041      

Gezamenlijke acties met EO Metterdaad 2.8.2 9.278         -           -           

Acties van derden (o.a. werkgroep

Zegveld)
2.8.3 33.082       30.000     39.426      

Rentebaten 2.8.4 917            1.150       1.404       

Totaal baten 137.010    121.650  126.870  

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Projecten 2.4 73.706       58.878     46.691      

Acties van derden 2.4 39.117       30.000     33.825      

Voorlichting 2.4 12.339       12.500     12.282      

125.162      101.378    92.798      

Kosten werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 2.4 12.339       12.500     12.282      

12.339       12.500     12.282      

Beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie 2.4        10.215      12.150        8.177 

Totaal lasten     147.716   126.028   113.257 

Exploitatieresultaat       -10.706       -4.378       13.613 
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2.3 Resultaatbestemming

Realisatie Realisatie

2015 2014

€            €

Resultaatbestemming reserves

Continuïteitsreserve -1.282         210             

Instandhoudingsreserve -2.668       7.803        

-3.950       8.013        

Resultaatbestemming fondsen

Bestemmingsfonds Werkgroep Zegveld -6.035       5.601        

Bestemmingsfonds EO Metterdaad -722          -            

Bestemmingsfondsen -6.757       5.601        

Totaal -10.706     13.614       
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          2.4 Overzicht lastenverdeling

Bestemming Doelstellingen                                                                                        

Projecten & Voorlichting Fondsen- Beheer &

Werkgroep werving administratie

Lasten

Subsidies en bijdragen

- Oekraïne eigen doelstelling             32.403                    -                      -                    -   

- Oekraïne i.s.m. EO Metterdaad             10.000                    -                      -                    -   

- Hongarije              6.449                    -                      -                    -   

- Roemenië             17.377                    -                      -                    -   

- Algemeen                    -                      -                      -                    -   

Transporten              7.478                    -                      -                    -   

Directe lasten derden             39.117                    -                      -                    -   

Publiciteit en communicatie 2.9.1                    -               12.339             12.339                  -   

Huisvestingskosten 2.9.2                    -                      -                      -                    -   

Kantoorkosten 2.9.3                    -                      -                      -               4.726 

Algemene kosten 2.9.4                    -                      -                      -               3.726 

Bestuurskosten 2.9.5                    -                      -                      -               1.763 

Totaal lasten           112.823             12.339             12.339           10.215 
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          2.4 Overzicht lastenverdeling (vervolg)

Bestemming

Totaal Begroot Totaal

2015 2015 2014

Lasten

Subsidies en bijdragen

- Oekraïne eigen doelstelling 32.403      33.160       30.187      

- Oekraïne i.s.m. EO Metterdaad 10.000      -             -           

- Hongarije 6.449        6.218         5.448        

- Roemenië 17.377      18.000       9.104        

- Algemeen -                          -  -           

Transporten 7.478        1.500         1.952        

Directe lasten derden 39.117      30.000       33.825      

Publiciteit en communicatie 2.9.1 24.678      25.000       24.564      

Huisvestingskosten 2.9.2 -           -             -           

Kantoorkosten 2.9.3 4.726        5.000         3.424        

Algemene kosten 2.9.4 3.726        3.150         3.245        

Bestuurskosten 2.9.5 1.763        4.000         1.508        

Totaal lasten 147.716    126.028    113.258    

Bestedingen aan doelstellingen / totale baten 91,4% 83,3% 73,1%

Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 84,7% 80,4% 81,9%

Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 13,2% 13,8% 14,3%

Fondsenwervingspercentage:

Doelbestedingspercentage van de lasten:

Doelbestedingspercentage van de baten:
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          2.5 Kasstroomoverzicht 

2015 2014

Kasstroom uit activiteiten

Totaal baten 137.010               126.870             

Totaal lasten 147.716               113.257             

Exploitatieresultaat -10.706                13.613               

Afschrijvingen -                      -                    

Cash-flow -10.706                13.613               

Mutaties in:

Overige vorderingen en activa 297                      2.154                 

Overige kortlopende schulden -8.101                  -977                   

-7.804                  1.177                 

Totaal kasstroom uit activiteiten -18.510                14.790               

Totale kasstroom -18.510                14.790               

Saldo liquide middelen begin 193.397               178.606             

Totale kasstroom -18.511                14.791               

Saldo liquide middelen eind 174.886               193.397             

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en in het 

benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.
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          2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.6.1 Algemene grondslagen

2.6.2 Vergelijkende cijfers

Grondslagen van waardering

2.6.4 Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

2.6.5 Materiële vaste activa

2.6.6 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

2.6.7 Reserves en fondsen

Grondslagen van resultaatbepaling

2.6.8 Algemene grondslagen van resultaatbepaling

2.6.9 Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar 

toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden 

vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij 

worden ontvangen. 

De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen” van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. 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 die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. 

De jaarrekening over 2015 is ingericht overeenkomstig de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen. De cijfers over 2014 zijn 

waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te maken.

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de 

verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van 

een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde 

kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele 

beoordeling van de vorderingen.

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden 

voor aanwending aan een specifiek doel.
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2.6.10 Lasten

Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en 

–lasten.

2.6.11 Kostentoerekening

De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën:

Kostensoort Toerekening

Bestuur 100% aan beheer en administratie

ICT 100% aan beheer en administratie

Afschrijvingen 100% aan beheer en administratie

Huisvesting 100% aan beheer en administratie

Kantoor- en algemene kosten 100% aan beheer en administratie

Kosten publiciteit en communicatie 50% aan voorlichting

50% aan fondsenwerving

31-10-2016 - 19



Stichting OGO

Hendrik-Ido-Ambacht

          2.7 Toelichting op de balans

ACTIVA

Inventaris Totaal

         

    Stand per 1 januari 2015

Aanschafwaarde 15.366     15.366        

Cumulatieve afschrijvingen -15.366    -15.366       

-          -             

    Stand per 31 december 2015

Aanschafwaarde 15.366     15.366        

Cumulatieve afschrijvingen -15.366    -15.366       

-          -             

Inventaris (Software) 33%

VLOTTENDE ACTIVA

2.7.2 Vorderingen 2015 2014

Overige vorderingen

Waarborgsommen           815              815 

Overige vorderingen           392              689 

Saldo per 31 december        1.207           1.504 

2.7.3 Liquide middelen 2015 2014

ABN AMRO Bank 9.449       12.591        

ABN-AMRO .234 695          1.178          

ABN-AMRO .709 25.000     25.000        

ABN-AMRO .687 50.000     50.000        

ABN-AMRO .651 55.000     55.000        

ING .136 34.742     49.628        

Saldo per 31 december 174.886   193.397      

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:
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PASSIVA

2.7.4 Reserves en fondsen 2015 2014

Reserves

Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari 90.160     89.950        

Mutatie volgens resultaatbestemming -1.282      210             

Saldo per 31 december 88.878     90.160        

Instandhoudingsreserve

Saldo per 1 januari 68.903     61.100        

Mutatie volgens resultaatbestemming -2.668      7.803          

Saldo per 31 december 66.236     68.903        

Fondsen

Bestemmingsfondsen

Saldo per 1 januari 13.049     7.448          

Mutatie volgens resultaatbestemming -6.757      5.601          

Saldo per 31 december        6.292         13.049 

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven:

Saldo ontvangen bestede Saldo

 01-01-2015 fondsen fondsen 31-12-2015

Bestemmingsfonds Werkgroep Zegveld 13.049       27.482     33.517             7.014 

Bestemmingsfonds gezamenlijke actie

EO Metterdaad
-            9.278       10.000               -722 

Saldo per 31 december 13.049       36.760     43.517             6.292 

2.7.5 Kortlopende schulden 2015 2014

Overige kortlopende schulden

Nog te besteden aan doelstelling        7.883         16.995 

Nog te betalen kosten publicatie en communicatie        5.351           5.352 

Nog te betalen kantoorkosten           605                -   

Nog te betalen kosten bestuur           849              442 

Saldo per 31 december      14.687         22.788 

2.7.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er zijn geen meerjarige financiële verplichtingen

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook 

in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan.

De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt € 88.878. De grondslag hiervoor vormt de 

van 100 % van de jaarlijkse begrootte kosten van de werkorganisatie.

De instandhoudingsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op lange termijn.
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          2.8 Toelichting op de baten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

BATEN

2.8.1 Baten uit eigen fondsenwerving

Giften particulieren 42.292         40.000         45.173         

Giften scholen 10.423         20.000         12.730         

Giften kerken 23.357         15.000         16.422         

Giften ondernemingen 12.145         5.000           8.645           

Overige giften 5.515           3.500           3.071           

93.733         90.500         86.041         

2.8.2 Baten uit gezamenlijke acties

EO Metterdaad 9.278           -               -               

9.278           -               -               

2.8.3 Baten uit acties van derden

Werkgroep Zegveld 27.482         30.000         39.426         

Van Lodenstein College inz Stg Jacobs Well 5.600           -               -               

33.082         30.000         39.426         

2.8.4 Financiële baten

Rentebaten               917            1.150            1.404 

              917            1.150            1.404 
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          2.9 Toelichting op de lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

2.9.1 Publiciteit en communicatie

Mailingskosten 22.570         20.000         21.523         

Voorlichting t.b.v. doelstelling 2.108           5.000           3.041           

24.678         25.000         24.564         

2.9.3 Kantoorkosten

Onderhoud hard- en software            4.726            5.000            3.424 

           4.726            5.000            3.424 

2.9.4 Algemene kosten

Accountant 2.541           2.500           2.511           

Bankkosten 715              650              734              

Overige algemene kosten 470              -               -               

3.726           3.150           3.245           

2.9.5 Bestuurskosten

Bestuurskosten 1.763           4.000           1.508           

De volgende personen hebben in 2015 een vrijwilligersvergoeding ontvangen :

N.J. Teerds bestuurslid, secretaris 1.500           

A.J. den Heijer bestuursondersteuner 1.500           

W.C. Moen bestuurslid 1.500           

D. van der Hoek bestuurslid, voorzitter 1.500           

J. Ligtenberg bestuurslid 1.500           

M. Houtman bestuurslid 1.500           

J. de Haan bestuurslid 1.500           

N.A. van de Breevaart bestuurslid, penningmeester 1.500           

D. van Meeuwen bestuurslid 1.500           

Deze vergoeding is door alle betrokkenen als gift aan de stichting geschonken.
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3. OVERIGE GEGEVENS
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          3.1 CONTROLEVERKLARING
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BIJLAGE
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          Begroting 2016

Begroting Realisatie Begroting

2016 2015 2015

BATEN

Eigen fondsenwerving 103.200        93.733         90.500         

Gezamenlijke acties -               9.278           -               

Acties van derden (o.a. werkgroep Zegveld) 30.000         33.082         30.000         

Rentebaten 900              917              1.150           

Totaal baten 134.100      137.010      121.650      

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Projecten Oekraïne 24.610         32.403           33.160         

Projecten Hongarije 7.250           6.449             6.218           

Projecten Roemenië 23.800         17.377           18.000         

Projecten Moldavië 1.000           -                                -  

Transporten 500              7.478             1.500           

Kosten gezamenlijke acties ism EO Metterdaad -               10.000           -               

Kosten acties derden 30.000         39.117           30.000         

Projecten algemeen                -  -                                -  

Voorlichting 13.350         12.339         12.500         

100.510        125.162        101.378        

Kosten werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 13.350         12.339         12.500         

13.350         12.339         12.500         

Beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie 13.000         10.215         12.150         

Totaal lasten 126.860      147.716      126.028      

Exploitatieresultaat 7.240           -10.706        -4.378          

31-10-2016 - 29


