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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2016

Algemeen

De stichting draagt de naam: "Stichting Charis", zij is gevestigd te Waddinxveen. 
RSIN: 808857472

Het bestuur

Per 31 december 2016 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Dhr. H.C. van Noort (voorzitter)
Mw. J. Stoker (secretaris)
Dhr. V. Popijus (penningmeester)
Dhr. J.H. Popijus (lid)
Mw. M.J. Popijus - Laansma (lid)
Mw. G.G. van Noort (lid)
Dhr. E. Baak (lid)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
en bezwaring van registergoederen.
Het bestuur is voorts bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting 
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden. 

Missie, visie en beleid

Het beleid van de stichting is het ondersteunen van humanitaire en missionaire werkzaamheden door Marien
en Yvonne Kroon en hun team onder de Roma in Floresti, Roemenië. 
De stichting is volledig afhankelijk van giften welke bijeen gebracht worden door sponsors, bestaande uit
personen, bedrijven, organisaties en kerkelijke instellingen.
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Besteding van gelden

De aan de stichting geschonken gelden worden volledig besteed aan 
de statutaire doelen van de stichting. De besteding van gelden vind 
plaats in de in Roemenië geaccrediteerde stichting Fundatia Charis. 
Giften met bestemming levensonderhoud fam. Kroon worden aan 
hen overgemaakt. Daarnaast reserveert de stichting 5% van de 
projectgelden voor de ouderdagsvoorziening van Fam. Kroon. 
Verdere details in de aangehechte jaarrekening 2015. De stichting 
heeft geen personeelsleden in dienst. 

 

 

 

Doel van de stichting

Het doel van de stichting is volgens artikel 2 van de statuten:
a. het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en het maken van Dicipelen van Jezus Christus.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevordelijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verkondigen van het evangelie en het voeren van daarop gerichte campagnes;
b. het geven van training door middel van het opstarten en houden van een bijbelschool;
c. het verrichten van jeugd- en kinderwerk;
d. het afleggen van huisbezoeken;
e. het verlenen van (financiële en materiële) hulp in armere gebieden;
f.  het ondersteunen en stichten van (evangelische) gemeenten;
g. het stichten en in standhouden van een kindertehuis.
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Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Ook in 2016 is er veel werk verzet in Roemenië. De nadruk heeft vooral gelegen op onderwijs en ook mochten
een heel aantal groepen verwelkomd worden. De groepen hebben vooral geholpen met kinderwerk, het
opknappen van huisjes en het ondersteunen van allerlei activiteiten. In 2016 heeft stichting Charis de
volgende activiteiten in Roemenië ondersteund:
o    Huiswerkbegeleiding schoolgaande kinderen.
o    Educatieve cursus over hygiëne en welzijn voor moeders.
o    Educatieve groepen voor kinderen, tieners en volwassenen.
o    Handwerkcursus.
o    Huizenbouw en renovatie van huizen.
o    Wondverzorging bij kleine verwondingen.
o    Voorziening van brillen of behandeling van gebitten.
o    Begeleiding naar arts of ziekenhuis voor mensen die dit niet zelfstandig kunnen.
o    Medicijnverstrekking op basis van recepten die door arts of specialist zijn voorgeschreven. 
o    Medische nazorg voor personen die uit het ziekenhuis komen.
o    Thuiszorg voor personen die door ziekte deze zorg nodig hebben.
o    Sport en speldagen voor kinderen en tieners.
o    Het organiseren van excursies en kampen voor kinderen, tieners of vrouwen.
o    Verstrekken van babyvoeding en/of luiers.
o    Uitdelen van kleding of levensmiddelen aan gezinnen in nood.
o    Begeleiden en financieel ondersteunen van scholieren die naar het voortgezet onderwijs gaan.
o    Cursus Engels voor kinderen.
o    Maaltijdvoorziening in de wintermaanden.
o    Sponsoring van een aantal gezinnen, waarbij wordt voorzien in hout, levensmiddelen, medicijnen en
andere dagelijkse kosten.  
o    Wekelijks uitdelen van lunchpakketten aan kinderen die leven op de vuilnisbelt in Cluj-Napoca.
o    Wekelijkse kerkdiensten, Bijbelstudie en programma's voor kinderen, tieners en vrouwen.
o    Pastorale begeleiding.
o    Samenwerkingsverband met ziekenhuizen d.m.v. levering medische materialen.
o    Samenwerkingsverband met kindertehuis voor kinderen waarvan de ouders tbc hebben.
o    Samenwerkingsverband met andere stichtingen en overheidsinstanties in Roemenië.
o    Ontvangen van groepen, scholen en individuen uit Nederland voor stage oriëntatiedagen of -weken om
hen bekend te maken met de Roma problematiek. 
o    Onderdeel van Erasmus plus, een EU-project, waarbinnen Nederlandse jongeren tussen de 18 en 30 jaar
een jaar lang kunnen werken en zo de cultuur kunnen proeven.                   
o    Ontvangen en begeleiden van Roemeense vrijwilligers die een maatschappelijke stage willen lopen.  
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Toekomstgerichte informatie

In 2017 hopen we weer nieuwe initiatieven te ontwikkelen waarmee we nog meer mensen kunnen bereiken en
activeren om het prachtige werk van stichting Charis te ondersteunen. 

Waddinxveen, 9 juli 2017

Namens het bestuur: 

Dhr. H.C. van Noort                      Dhr. V. Popijus 

Voorzitter                                      Penningmeester 

 

…………………………………….   ……………………………………. 
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2016
Balans per 31 december 2016
Staat van baten en lasten over 2016
Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2016

31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1)

Overige vorderingen - 2.500

 - 2.500

Vlottende activa

Liquide middelen  (2) 33.490 33.023

 33.490 35.523
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31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

PASSIVA

Algemene reserve 8.492 9.643
Bestemmingsreserve 10.839 3.053

19.331 12.696

Langlopende schulden  (4) - 4.700

Kortlopende schulden  (5)

Overlopende passiva 14.159 18.127

 33.490 35.523

  



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
Baten

Baten t.b.v. ondersteuning Fam. Kroon  (6) 25.344 25.160
Baten t.b.v. kerkelijke activiteiten  (7) 4.647 5.462
Baten t.b.v. educatieprojecten  (8) 31.468 31.095
Baten t.b.v. diverse projecten  (9) 46.073 23.668
Baten uit algemene giften  (10) 7.605 15.662
Overige baten t.b.v.  de doelstellingen  (11) 2.288 2.376

Som der baten 117.425 103.423

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Lasten t.b.v ondersteuning Fam. Kroon  (12) 29.551 28.671
Lasten t.b.v. kerkelijke activiteiten  (13) 4.985 5.189
Lasten t.b.v. educatieprojecten  (14) 29.924 29.541
Lasten t.b.v. diverse projecten  (15) 45.621 24.887
Overige lasten t.b.v. de doelstellingen  (16) 7.500 11.000

117.581 99.288

Beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (17) 907 1.279
Financiële baten en lasten  (18) 88 296

995 1.575

118.576 100.863

Saldo -1.151 2.560

Resultaatbestemming

Algemene reserve -1.151 2.560
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3                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Overige vorderingen

Vordering Fundatia Charis - 2.500

VLOTTENDE ACTIVA

2. Liquide middelen

Rabobank 3668.36.242 32.568 31.371
Rabobank 0304.5763.87 922 1.652

33.490 33.023
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

2016

€

2015

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 9.643 7.083
Resultaatbestemming -1.151 2.560

Stand per 31 december 8.492 9.643

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 3.053 1.401
Overige mutaties 7.786 1.652

Stand per 31 december 10.839 3.053

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

4. Langlopende schulden

Overige schulden - 4.700

5. Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Giften projecten december in januari betaald 6.861 11.875
Te betalen aan Fam. Kroon over december 2.283 2.793
Giften voor 2017 4.400 -
Rente en aflossing lening - 2.120
Reservering oudedag Fam. Kroon 615 1.339

14.159 18.127
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4                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
6. Baten t.b.v. ondersteuning Fam. Kroon

Baten t.b.v. ondersteuning Fam. Kroon 25.344 25.160

7. Baten t.b.v. kerkelijke activiteiten

Baten t.b.v. Biscerica Apa Vie 3.024 2.400
Baten t.b.v. vrouwenconferentie 1.623 3.062

4.647 5.462

8. Baten t.b.v. educatieprojecten

Sponsoring salaris lerares 5.683 6.533
Kindersponsorplan 18.388 18.972
Studentensponsorplan 2.160 3.510
ABC klas 5.237 2.080

31.468 31.095

9. Baten t.b.v. diverse projecten

Baten t.b.v. Family Care 3.726 3.450
Baten t.b.v. korte termijn projecten groepen 35.037 13.277
Overige baten t.b.v. diverse projecten 7.310 6.341
Baten t.b.v. Casa Agape - 600

46.073 23.668

10. Baten uit algemene giften

Baten uit algemene giften 7.605 15.662

11. Overige baten t.b.v.  de doelstellingen

Baten t.b.v. rente en aflossing 2.288 2.376

Besteed aan de doelstellingen

12. Lasten t.b.v ondersteuning Fam. Kroon

Lasten t.b.v. Fam. Kroon door specifieke giften 25.344 25.160
Lasten t.b.v. Fam. Kroon vanuit algemene giften - 400
Lasten t.b.v. Fam. Kroon reservering  oudedag 4.207 3.111

29.551 28.671
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Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
13. Lasten t.b.v. kerkelijke activiteiten

Lasten t.b.v. kerk "Biscerica Apa Vie" 3.443 2.280
Lasten tbv vrouwenconferentie 1.542 2.909

4.985 5.189

14. Lasten t.b.v. educatieprojecten

Sponsoring salaris lerares 5.399 6.207
Kindersponsorplan 17.468 18.023
Studentensponsorplan 2.052 3.335
ABC Klas 5.005 1.976

29.924 29.541

15. Lasten t.b.v. diverse projecten

Lasten t.b.v. Family Care 3.539 3.277
Lasten t.b.v. korte termijn projecten groepen 33.285 12.613
Overige lasten t.b.v. diverse projecten 7.657 6.619
Lasten t.b.v transport en verbouwing Casa Agape - 1.238
Lasten tbv salaris boekhoudster 1.140 1.140

45.621 24.887

16. Overige lasten t.b.v. de doelstellingen

Vrijvallen vordering Fundatia Charis 2.500 3.875
Lasten t.b.v. aflossing lening in Fundatia Charis 5.000 7.125

7.500 11.000

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers werkzaam.

17. Overige bedrijfslasten

Algemene lasten 907 1.279

Algemene lasten

Bankkosten 126 279
Porti en verzendkosten 157 194
Overige algemene lasten 624 806

907 1.279

18. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -88 -296
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