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1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan het bestuur van Stichting Nachamu Nachamu Ami

Putten, 26 april 2016

de Jong & Laan accountants belastingadviseurs

Origineel getekend door M. Wolters AA

1 Accountantsverslag

De jaarrekening van Stichting Nachamu Nachamu Ami te Ede is door ons samengesteld op basis van de van u 

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten 

over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants 

geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij 

u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de van toepassing 

zijnde grondslagen van financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante 

informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, 

dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van 

onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening 

overeenkwam met onze kennis van Stichting Nachamu Nachamu Ami. Wij hebben geen controle- of 

beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken 

met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze 

jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

De in dit rapport opgenomen begroting 2016 is opgesteld door de penningmeester. Deze begroting is door ons niet 

onderworpen aan enig onderzoek en valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
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2.1 Algemene informatie

Gegevens rechtspersoon
Naam : Stichting Nachamu Nachamu Ami

Postadres : Postbus 8118

Postcode : 6710 AC

Plaats : Ede

Kantooradres : Utrechtseweg 8a

Plaats : Renswoude

Telefoonnummer : (0318) 48 68 08

E-mail : info@nachamu.org

Website : www.nachamu.org

Kamer van Koophandel nummer : 09136461

RSIN : 8128.60.378

Rechtsvorm
De stichting is opgericht bij notariële akte op 24 juni 2003.

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 28 augustus 2014.

Doelstelling
De doelstelling luidt volgens de statuten:

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:

Mevrouw A.M. Luth-van de Steeg Voorzitter

De heer R.P.G. ten Broek Secretaris

De heer D. Jobse Penningmeester

Keurmerk

2 Bestuursverslag

"Het doel van het werk van de Stichting Nachamu Nachamu Ami is hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het 

Joodse volk. Daartoe opgeroepen en aangespoord door het Woord van God uit Jesaja 40 vers 1: "Troost, troost Mijn 

Volk; zegt uw God". In dit Bijbelvers roept de God van Abraham, Isaak en Jacob ieder mens op om liefde te betuigen 

aan het volk Israël. Hen morele, materiële of financiële steun te geven waar zij nodig hebben, waar ter wereld zij zich 

ook bevindt."
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2.2 Activiteiten en financiële positie

Visie

Doelstellingen

Activiteiten

Praktische hulp

Financiële hulp

Structurele hulp

Projecten

Moeder-kind project

De Hebreeuwse woorden ‘Nachamu Nachamu Ami’ vinden we terug in Jesaja 40 vers 1: “Troost, troost Mijn Volk; 

zegt uw God”. Door deze woorden weet de stichting zich opgeroepen en aangespoord. In dit Bijbelvers roept de God 

van Abraham, Izaäk en Jacob ieder mens op om liefde te betuigen aan het volk Israël.

Het doel van het werk van Stichting Nachamu Nachamu Ami is hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het Joodse 

volk. De stichting brengt dit in praktijk door Joodse mensen morele, materiële of financiële steun te geven, waar ter 

wereld zij zich ook bevinden. Deze steun is gericht op het Joodse volk in zijn geheel, waar ook ter wereld.

• Het belang van voorbede voor het Joodse volk onderstrepen en stimuleren

• Het geven van humanitaire hulp aan Joodse mensen in nood, zowel in de diaspora als in Israël.

• Het initiëren of ondersteunen van Joodse (hulpverlening)projecten waar ook ter wereld

• Het bemoedigen van het Joodse volk met beloften van God uit Zijn Woord

• Het actief zoeken naar samenwerking met gelijkgestemde organisaties of personen.

• Het organiseren van bijeenkomsten om Gods opdracht om te troosten uit te dragen en projecten te promoten.

Onze hoofdactiviteit is het versturen van goederen naar projecten. Hiermee voorzien we in praktische hulp. Ook 

bieden we financiële hulp. Ons doel is dat mensen zelfstandig worden, of minder afhankelijk van hulp van buitenaf. Op 

dit moment richt de stichting zich op structurele hulp, bijvoorbeeld ondersteuning in het onderwijs.

Stichting Nachamu Nachamu Ami heeft door de jaren heen contacten opgebouwd met diverse organisaties zowel in 

Oost-Europa als Israël. Door de geweldige samenwerking met deze organisaties zijn wij in staat om de hulpgoederen 

bij de mensen te brengen.

Leden van het bestuur bezoeken de lopende projecten ieder jaar. Er wordt gekeken naar het resultaat van de hulp uit 

Nederland. Het bestuur richt zich tijdens deze bezoeken ook op het opdoen van nieuwe contacten.

Het versturen van hulpgoederen, bijvoorbeeld dekens, kleding, linnengoed, speelgoed en huishoudelijke artikelen. 

Deze worden per container of vrachtwagen verzonden. De goederen met als bestemming Israël vertrekken per schip 

via de haven van Rotterdam. Onze doelstelling is niet dat we sturen wat we hebben, maar dat we geven wat nodig is. 

Oftewel, we proberen zoveel mogelijk aan de vraag te voldoen.

Naast het versturen van hulpgoederen ondersteunen we de projecten ook financieel. Bijvoorbeeld een investering in 

voedselbonnen, extra lesmateriaal, laptops of bijles voor kinderen.

Door het opzetten van kleine projecten proberen we gestalte te geven aan structurele hulp. We bieden bijvoorbeeld 

hulp bij het opzetten van een naaiatelier door het sturen van naaimachines en materiaal, het fietsenproject en 

structurele ondersteuning voor bijles aan kinderen.

Afwezigheid van de toekomstige vader, werkeloosheid of gebrek aan financiële middelen om nog een kindje te 

kunnen onderhouden. Dit is de situatie van veel (aanstaande) moeders in Israël. Zo ontstaat de vraag hoe er ooit 

gezorgd kan worden voor het nieuwe leven. Abortus lijkt het enige antwoord. 

We willen jonge moeders helpen met de middelen die zij niet, en wij wel tot onze beschikking hebben, zodat ze hun 

kind een leven kunnen bieden.

De hulp bestaat uit intensieve begeleiding tijdens de zwangerschap en voorlichting. Ook praktische hulp na de 

bevalling en gedurende het eerste levensjaar van het kindje zijn onmisbaar.
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Project Sheba brengt hoop voor Ethiopische joden in Israël

Streams of Hope

Love to the Needy

Joseph project

Yad Ezra

Bne Menasse

Machaseh

Oekraïne

Realisatie 2015
In het afgelopen jaar hebben we 23 transporten kunnen realiseren door de geweldige inzet van vele vrijwilligers. Een 

deel van die vrijwilligers heeft geholpen bij het verzamelen en sorteren van de goederen en weer anderen hebben 

geholpen met het laden van de transporten. 

Afgelopen jaar is er een sorteerdepot bij gekomen in Baarlo. Verder zien we dat de organisatie, de goederenstroom 

en de financiële giften redelijk stabiel blijven en er zelfs wat groei zichtbaar is. Dit is deels doordat ons netwerk groeit 

en de PR verder is uitgebreid.

Machaseh is een organisatie in Jeruzalem die het doel heeft om elke behoeftige te ondersteunen. Via hen kunnen we 

al een aantal jaren een groep holocaustoverlevenden bemoedigen met voedselbonnen.

We hebben met diverse organisaties in de Oekraïne contact. Jaarlijks worden er een aantal containers met hulp-

goederen gestuurd om de Joodse bevolking daar te ondersteunen in hun nood. Door de oorlogssituatie die daar nu 

heerst is de hulp alleen toegenomen. Dat was een van de redenen om in februari 2015 ook een aantal 

voedseltransporten te organiseren. Hiervoor is een voedselactie geweest, deels om mensen aan te sporen om 

voedselpakketten aan te leveren en daarmee direct bij te dragen aan de transporten. Daarnaast zijn er ook veel 

financiële giften geweest die deze actie tot een succes hebben gemaakt.

Door de eeuwen heen hebben joodse mensen in Ethiopië hun geloof en gewoonten vastgehouden en hebben zij 

gebeden of zij mochten terugkeren naar Israël. Keren Sheva ondersteunt deze mensen bij hun integratie in de 

Israelische samenleving. Daarbij helpen ze de kinderen met bijles, zodat ze ook beter kunnen meekomen op school. 

Stichting Nachamu Nachamu Ami mag hen nu al meerdere jaren financieel ondersteunen.

Het Joseph Project is een Israëlische organisatie die ondersteund wordt door de Messianic Jewish Alliance of 

America. Deze stichting ontvangt goederen vanuit de hele wereld en verdeeld dit onder allerlei doelgroepen in Israel. 

Nachamu Nachamu Ami werkt al jaren samen met deze organisatie door jaarlijks een aantal containers op te sturen. 

In januari 2015 heeft het bestuur een bezoek gebracht aan hun nieuwe distributiecentrum.

Yad Ezra is een organisatie die zich inzet voor de Orthodoxe Joden in Israël. Met Lea Farkash als contactpersoon 

werkt Nachamu Nachamu Ami al jaren met deze organisatie samen door o.a. kledingtransporten. Daarnaast 

ondersteunen we Yad Ezra met hun project “Het Joodse bruidje”. Hiermee worden jonge bruidsparen, die 

onvoldoende financiele middelen hebben, voorzien van een uitzet. Ook is er nu een moeder kind project.

Streams of Hope is een organisatie in de Israelische stad Be’er Sheva die lokaal mensen helpt. Nachamu Nachamu 

Ami heeft deze organisatie in januari 2015 bezocht. Eind mei is er een transport naar hen verzonden met goederen en 

daarnaast is er afgelopen jaar ruim €12.000 overgemaakt om hen financieel te ondersteunen. Via fam. Bouterse 

krijgen we regelmatig terugkoppeling over het wel en wee binnen deze organisatie.

Love to the Needy is een van onze langdurige projecten in Israël. Jaarlijks stuurt Nachamu Nachamu Ami een 

container met goederen naar St. Love to the Needy. Deze stichting verspreid de goederen onder diverse doel-

groepen. In januari 2015 is het bestuur van Nachamu Nachamu Ami nog op bezoek geweest. Er is eind 2014 een 

transport verzonden naar Love tot the Needy die net binnenkwam tijdens ons bezoek in Israel. Daarnaast hebben we 

hen financieel kunnen steunen in het belangrijke werk wat ze doen.

Afgelopen jaar hebben we een groep scholieren van de Bne Menasse financieel mogen ondersteunen, zodat ze 

lesmateriaal konden aanschaffen. Dit geld is door middel van de zomeractie verzameld.
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2.3 De organisatie

De organisatie laat zich schematisch als volgt weergeven:

Momenteel bestaat het bestuur uit drie leden, namelijk de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het overgrote 

deel van het werk wordt door vrijwilligers gedaan. Het hoofdkantoor van de stichting is gevestigd te Renswoude, net 

als het centrale depot. Daarnaast zijn er drie kringloopwinkels, namelijk Lunteren, Hulst en Culemborg. Daarbij zijn er 

7 sorteerdepots en ca.60 depots waar mensen de goederen kunnen brengen (ofwel verzameladressen). 

Naast de vele vrijwilligers die zich inzetten voor allerlei taken is er één medewerker in dienst genomen om de 

binnenlandse logistieke activiteiten te coordineren en daarnaast hebben we een administratieve medewerker op 

kantoor. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers  die taken doen in de depots of op het kantoor 

ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

NNA

Voorzitter

Logistiek

Internationaal Nationaal

Depots

Winkels

Regiowerk

Secretaris

Administratie

Penningmeester

Boekhouding

Projecten PR
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2.4 Toekomstparagraaf

De afgelopen jaren is de basis gelegd met als doel om in de jaren die komen gaan, het Joodse volk steeds op 

professionele wijze te blijven ondersteunen en te helpen waar mogelijk. Wij geloven dat het Joodse volk steeds meer 

alleen komt te staan, waardoor onze hulp steeds meer nodig wordt. Samen met honderden vrijwilligers vanuit het hele 

land hopen we ook de komende tijd weer transporten naar Israël en Oost-Europa te sturen. Daarnaast hopen we ook 

weer onze steun aan projecten voort te zetten door hen financieel te ondersteunen.

Afgelopen jaar hebben we met hulp van vrijwilligers 23 transporten kunnen realiseren. Dat waren er weer een aantal 

meer dan de 20 transporten in 2014. We hopen dat deze trend zich zal voortzetten naar 25 transporten in 2016. We 

geloven dat God zal voorzien in de spullen die nodig zijn om het Joodse volk te helpen waar nodig; wij moeten klaar 

staan om de goederen te ontvangen en te versturen. Om dit te kunnen realiseren hopen we de organisatie verder te 

stroomlijnen, maar daarnaast willen we ook graag de stichting zijn waarin een ieder op zijn of haar eigen manier een 

bijdrage kan leveren. Of dat nu het verzamelen, het sorteren of het laden van goederen is of door middel van het 

breien van kleding. Al deze dingen zijn even belangrijk, omdat God ons namelijk allemaal kan gebruiken.

De visie van het bestuur op de nabije toekomst is om meer bekendheid te geven aan het werk van Nachamu 

Nachamu Ami in Nederland. Na jaren in de luwte te hebben gewerkt is het nu de tijd om meer naar buiten te treden. 

Dit zal worden gedaan door regiovertegenwoordigers en ambassadeurs. Deze regiovertegenwoordigers en 

ambassadeurs gaan het werk van Nachamu Nachamu Ami promoten. Het doel is niet om de stichting groot te maken, 

maar we willen des te meer hulp bieden. We geloven namelijk dat de tijd dringt en we mensen moeten aansporen om 

in actie te komen.
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3.1 Balans per 31 december 2015

Activa
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vervoermiddelen 3.450 2.500

Vlottende activa
Voorraden 34.725 28.095

Vorderingen

Debiteuren 0 1.208

Overige vorderingen 2.000 13.639

Overlopende activa 1.370 6.350

3.370 21.197

Liquide middelen 100.548 99.156

142.093 150.948

3 Jaarrekening
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Passiva
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Reserves en fondsen
Reserves 133.159 137.500

Kortlopende schulden
Crediteuren 0 6.198

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.056 0

Overige schulden 4.356 7.250

Overlopende passiva 522 0

8.412 13.448

142.093 150.948
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3.2 Staat van baten en lasten over 2015

Gerealiseerd Gerealiseerd Begroting Begroting

2015 2014 2015 2016

€ € € €

Baten
Baten uit eigen fondswerving S1

Giften algemeen 69.506 85.464 77.100 75.000

Giften noodhulp 23.902 17.772 20.000 27.000

Giften acties 26.829 17.642 15.000 35.000

Ontvangen goederen om niet 534.900 0 0 500.000

Verkoop goederen 29.564 42.223 30.000 20.578

684.701 163.101 142.100 657.578

Subsidies van overheden S2 12.000 12.000 12.000 12.000

Rentebaten en baten uit beleggingen S3 700 936 900 600

Som van de baten 697.401 176.037 155.000 670.178

Lasten
Besteed aan doelstellingen S4

Noodhulp 301.466 52.601 38.776 298.890

Projecten 346.133 57.527 79.824 333.779

647.599 110.128 118.600 632.669

Werving baten S5

Kosten eigen fondswerving 19.314 16.702 20.800 21.358

Kosten verwerving subsidies overheden 5.078 16.360 3.200 15.065

24.392 33.062 24.000 36.423

Beheer en administratie S6

Kosten beheer en administratie 29.751 17.991 12.400 18.584

Som van de lasten 701.742 161.181 155.000 687.676

Saldo baten en lasten -4.341 14.856 0 -17.498

Het saldo is onttrokken/toegevoegd aan:

Continuïteitsreserve -4.341 14.856

Gerealiseerd Gerealiseerd

2015 2014 Eigen norm CBF norm

Bestedingspercentage baten

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 92,9% 62,6% > 85%

Bestedingspercentage lasten

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 92,3% 68,3% > 85%

Fondswervingspercentage

Kosten eigen fondswerving/baten eigen fondswerving 2,8% 10,2% < 15% < 25%

Beheerskostenpercentage

Kosten beheer en administratie/totale lasten 4,2% 11,2% < 8%

Noot: doordat in 2014 aan de "goederen om niet" nog geen waarde werd toegekend (zie hetgeen vermeld onder "stelselwijziging"

bij paragraaf 3.3), zijn de percentages over 2014 niet representatief ten opzichte van de norm en niet vergelijkbaar met 2015.
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3.3 Algemene toelichting

Algemene grondslagen

Stelselwijziging

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met jaarlijkse lineaire

afschrijvingstermijnen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen vinden plaats

vanaf het moment van ingebruikneming.

Voorraden

De vooraad goederen om niet wordt gewaardeerd op de geschatte waarde in het economische verkeer,

onder aftrek van noodzakelijke voorzieningen in verband met incourantheid.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

Voor dubieuze vorderingen is een voorziening gevormd op basis van individuele beoordeling.

Voor zover niet anders vermeld is, staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de

balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten.

De jaarrekening is opgemaakt conform de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende Instellingen".

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van werkelijke kosten, 

behalve de goederen om niet, die gewaardeerd worden op de geschatte waarde in het economische verkeer.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzijgd gebleven ten opzichte van het 

voorgaande jaar, met uitzondering van de goederen om niet. Conform RJ 650 zijn de goederen om niet gewaardeerd 

tegen de geschatte waarde in het economisch verkeer. Wegens het ontbreken van toereikende informatie zijn de 

vergelijkende cijfers niet aangepast. Het effect van de stelwelwijziging op het eigen vermogen is € 28.095. Dit is 

gecorrigeerd op het eigen vermogen per 31 december 2014.

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen

Baten

Afschrijvingen

De afschrijving op overige vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische

levensduur.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Financiële basten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

Beleggings- en vermogensbeleid
Stichting Nachamu Nachamu Ami heeft het beleid dat er geen middelen worden belegd en dat er zo min mogelijk 

wordt gereserveerd. Eventuele tijdelijk overtollige liquide middelen worden zo risicoloos mogelijk vastgelegd op een 

spaarrekening bij betrouwbare banken.

Ontvangsten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Opbrengsten vanwege giften en 

donaties worden verantwoord op het moment van ontvangst, tenzij deze specifiek voor een bepaalde periode zijn 

geoormerkt, waarbij ze voor zover mogelijk in die bepaalde periode worden verantwoord. Nalatenschappen worden 

verantwoord op het moment dat de omvang betrouwbaar vastgesteld kunnen worden. Giften in natura worden 

gewaardeerd tegen waarde in het economisch verkeer.

De opbrengsten van verkochte artikelen (boeken, kleding en overige gebruikte goederen) worden verantwoord in het 

jaar waarin de artikelen geleverd zijn, onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen 

die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden samengevat:

€ €

Stand per 1 januari 2015

Aanschafwaarde 13.500 13.500

Cumulatieve afschrijvingen -11.000 -11.000

Boekwaarde per 1 januari 2015 2.500 2.500

Mutaties boekjaar

Investeringen 2.200 2.200

Desinvesteringen 0 0

Afschrijvingen -1.250 -1.250

950 950

Stand per 31 december 2015

Aanschafwaarde 15.700 15.700

Cumulatieve afschrijvingen -12.250 -12.250

Boekwaarde per 31 december 2015 3.450 3.450

Afschrijvingspercentages 20%

De materiële vaste activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering.

Vlottende activa
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Voorraden
Voorraad goederen om niet 34.725 28.095

De voorraden worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.

Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 0 1.208

Overige vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 0 8.608

Overige vorderingen

Waarborgsom 1.300 1.300

Te vorderen overige subsidies 0 3.000

Te vorderen overige rente 700 731

2.000 5.031

Vervoer- 

middelen Totaal
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31-12-2015 31-12-2014

€ €

Overlopende activa

Assurantiepremie 0 2.000

Vooruitbetaalde huur 1.370 4.350

1.370 6.350

De vorderingen en overlopende activa zijn overwegend toe te rekenen aan de bedrijfsvoering.

Liquide middelen

Kas 636 227

Rabobank NL67 RABO 0309 3627 92 (rekening courant) 8.680 4.929

Rabobank NL28 RABO 1024 8756 52 (deposito) 91.232 94.000

100.548 99.156

De liquide middelen zijn overwegend te kwalificeren als liquiditeitsbuffer, in die zin dat deze de liquiditeitsvariaties

gedurende het volgende boekjaar kunnen opvangen, en als financiering van de (bestemmings)reserves.
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2015 2014

€ €

Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 63.750 48.894
Resultaat verslagjaar -4.341 14.856
Onttrekking ten gunste van bestemmingsreserve -19.698 0
Toevoeging vanwege vrijval bestemmingsreserve 13.750 0

Stand per 31 december 53.461 63.750

Bestemmingsreserve - auto
Stand per 1 januari 45.000 45.000
Toevoeging 0 0
Vrijval ten gunste van de continuïteitsreserve -10.000 0

Stand per 31 december 35.000 45.000

Bestemmingsreserve - toegezegde  giften
Stand per 1 januari 3.750 3.750
Toevoeging 0 0
Vrijval ten gunste van de continuïteitsreserve -3.750 0

Stand per 31 december 0 3.750

Bestemmingsreserve - huur
Stand per 1 januari 25.000 25.000
Toevoeging 19.698 0

Stand per 31 december 44.698 25.000

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 0 6.198

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 3.202 0

Loonheffing 854 0

4.056 0

Overige schulden

Nog te betalen huur 4.356 3.600

Nog uit te betalen afdrachten 0 3.650

4.356 7.250

Overlopende passiva

Vakantiegeld 522 0

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Huurverplichtingen

De vennootschap heeft diverse huurcontracten afgesloten voor het gebruik van depots en winkels.

De hieruit voortvloeiende verplichting bedraagt ca. € 44.700.
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten

Baten uit eigen fondswerving (S1)
De giften zijn in 2015 nagenoeg gelijk aan die van 2014. Wel heeft er een verschuiving plaatsgevonden van

algemene giften naar giften voor noodhulp en acties.

Met ingang van 2015 zijn de goederen om niet conform RJ 650 gewaardeerd tegen de geschatte waarde

in het economische verkeer.

De brutowinst op verkoop van goederen kan als volgt worden verantwoord:

Verkoop goederen

Gerealiseerd Gerealiseerd Begroting Begroting

2015 2014 2015 2016

€ € € €

Omzet winkels 33.913 35.904 40.000 33.000

Omzet overige verkopen 33.772 30.241 30.000 33.000

67.685 66.145 70.000 66.000

Kostprijs verkoop goederen -38.121 -23.922 -40.000 -45.422

Brutowinst verkoop goederen 29.564 42.223 30.000 20.578

De kostprijs betreft alle direct aan de verkoop van goederen toe te rekenen kosten, zoals de winkelhuur,

energielasten, belastingen en dergelijke. Deze kosten zijn in 2015 toegenomen, omdat een nieuwe winkel is 

geopend in Culemborg. Doordat de verkoop pas later in 2015 van start is gegaan, is de brutowinst over 2015 

gedaald ten opzichte van 2014.

Subsidies van overheden (S2)
De stichting biedt ruimte voor dagbesteding van twee PGB'ers. Hiervoor ontvangt zij een PGB vergoeding.

De aan de begeleiding toe te rekenen kosten zijn verantwoord als kosten verwerving subsidies.

Rentebaten en baten uit beleggingen (S3)
Dit betreffen voornamelijk de rentebaten van de spaartegoeden. Vanwege de dalende rentetarieven

een lichte afname van het spaartgegoed is de opbrengst lager dan voorgaand boekjaar.
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Lasten
Gerealiseerd Gerealiseerd Begroting Begroting

2015 2014 2015 2016

€ € € €

Besteed aan doelstellingen (S4)

Noodhulp

Activiteiten 264.523 12.280 0 290.000

Uitvoeringskosten 36.943 40.321 38.776 8.890

301.466 52.601 38.776 298.890

Projecten

Activiteiten 305.573 23.435 35.000 250.000

Uitvoeringskosten 40.560 34.092 44.824 83.779

346.133 57.527 79.824 333.779

Totaal besteed aan doelstellingen 647.599 110.128 118.600 632.669

De bestedingen aan de activiteiten ten behoeve van de doelstelling zijn gespecificeerd in het overzicht met

afdrachten geld en goederen. Een toelichting op de samenstelling van de uitvoeringskosten is opgenomen 

in de staat van lastenverdeling.

Met ingang van 2015 zijn de "goederen om niet" conform RJ 650 gewaardeerd tegen de geschatte waarde

in het economische verkeer. Hierdoor is ook een waarde toegekend aan de uitgegeven hulpgoederen

welke zijn verantwoord onder de post activiteiten bij de doelstellingen noodhulp en projecten.

Werving baten (S5)
Een toelichting op de samenstelling van de uitvoeringskosten is opgenomen in de staat van lastenverdeling.

De stichting biedt ruimte voor dagbesteding van twee PGB'ers. Hiervoor ontvangt zij een PGB vergoeding.

De aan de begeleiding toe te rekenen kosten zijn verantwoord als kosten verwerving subsidies.

Beheer en administratie (S6)
Een toelichting op de samenstelling van de uitvoeringskosten is opgenomen in de staat van lastenverdeling.

De kosten van beheer en administratie liggen met 3,8% van de totale kosten (2014: p.m.) onder de norm

die de stichting zichzelf stelt (maximaal 8,0%).
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Toelichting lastenverdeling
Gerealiseerd Gerealiseerd Begroting Begroting

2015 2014 2015 2016

€ € € €

Afdrachten geld en goederen 570.096 35.715 35.000 540.000

Lonen en salarissen L1 5.733 0 0 24.000

Sociale lasten L2 1.025 0 0 4.500

Pensioenlasten L3 0 0 0 0

Overige personeelskosten L4 22.141 37.745 32.000 12.645

Afschrijvingen L5 1.250 2.700 10.000 6.500

Huisvestingskosten L6 51.374 36.723 40.000 63.902

Logistiek en magazijn L7 41.286 36.175 45.000 44.500

Promotiekosten L8 15.134 13.266 16.000 15.000

Kosten vervoermiddelen L9 9.221 8.271 11.000 10.000

Kantoorkosten L10 5.736 3.103 0 5.400

Algemene kosten L11 16.867 11.405 6.000 6.650

Rentelasten en soortgelijke kosten L12 0 0 0 0

739.863 185.103 195.000 733.097

Waarvan ten behoeve van:

Directe kosten 38.121 23.922 40.000 45.422

Besteding aan doelstelling

- Noodhulp 301.466 52.601 38.776 298.890

- Projecten 346.133 57.527 79.824 333.779

Werving baten

- Eigen fondswerving 19.314 16.702 20.800 21.358

- Subsidies 5.078 16.360 3.200 15.065

Beheer en administratie 29.750 17.991 12.400 18.584

739.862 185.103 195.000 733.098

Personeelskosten (L1-L4)

Afschrijvingen (L5)

Huisvestingskosten (L6)

Logistiek en magazijn (L7)
In 2015 zijn 23 transporten met hulpgoederen naar het buitenland gerealiseerd. In 2014 waren dit er 20.

Promotiekosten (L8)

Autokosten (L9)

Nachamu Nachamu Ami heeft in 2015 een coördinator in dienst genomen waardoor er met ingang van 2015 sprake is 

van personeelskosten. Daarnaast werkt een uitzendkracht op het kantoor en een aantal vrijwilligers die een 

vrijwilligersvergoeding krijgen.

In 2016 zal naar verwachting een andere bus worden aangeschaft met laadklep. Daarnaast is er kantoorinventaris 

waarop wordt afgeschreven.

Binnenlandse transporten met als doel om goederen op te halen vanuit verzameldepots vallen onder autokosten. 

Hieronder valt ook het beheer en gebruik van de auto, bus en vrachtwagen.

Er werden in 2015 vier depots gehuurd, drie winkels en een kantoor.

Om het werk van Nachamu Nachamu Ami te promoten en daarnaast onze achterban te informeren over de 

activiteiten van de stichting maken we kosten aan een nieuwsbrief, een website en voorlichtingactiviteiten in kerken, 

op scholen en op markten.
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Kantoorkosten (L10) en Algemene kosten (L11)

Ede, 26 april 2016

Origineel getekend door A.M. Luth-van de Steeg

Voorzitter

Origineel getekend door D. Jobse

Penningmeester

Origineel getekend door R.P.G. ten Broek

Secretaris

Naast de voornoemde kosten worden er op het kantoor nog kosten gemaakt die betrekking hebben op het 

administreren van de activiteiten. Ook worden hierop materiaal geboekt zoals dozen, zakken en stickers die benodigd 

zijn voor de transporten.
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Bijlagen
1. Staat van lastenverdeling

2. Afdrachten geld en goederen
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Staat van lastenverdeling

Directe Beheer en

kosten administratie

Eigen Gerealiseerd Gerealiseerd Begroot Begroot

Noodhulp Projecten fondswerving Subsidies 2015 2014 2015 2016

Afdrachten geld en goederen 0 264.523 305.573 0 0 0 570.096 35.715 35.000 540.000

Lonen en salarissen L1 0 1.720 0 1.147 2.866 0 5.733 0 0 24.000

Sociale lasten L2 0 308 0 205 512 0 1.025 0 0 4.500

Pensioenlasten L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige personeelskosten L4 0 2.986 5.971 6.798 1.700 4.685 22.141 37.745 32.000 12.645

Afschrijvingen L5 0 625 625 0 0 0 1.250 2.700 10.000 6.500

Huisvestingskosten L6 38.121 3.313 3.313 3.313 0 3.313 51.374 36.723 40.000 63.902

Logistiek en magazijn L7 0 20.071 21.215 0 0 0 41.286 36.175 45.000 44.500

Promotiekosten L8 0 3.027 4.540 7.567 0 0 15.134 13.266 16.000 15.000

Kosten vervoermiddelen L9 0 4.610 4.610 0 0 0 9.221 8.271 11.000 10.000

Kantoorkosten L10 0 283 286 284 0 4.886 5.736 3.103 0 5.400

Algemene kosten L11 0 0 0 0 0 16.867 16.867 11.405 6.000 6.650

Rentelasten en soortgelijke kostenL12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38.121 301.466 346.133 19.314 5.078 29.751 739.863       185.103 195.000 733.097

De gerealiseerde lasten over 2015 van € 739.863 verminderd met de directe kosten van € 38.121 is het totaal van de lasten volgens de staat van baten en lasten van € 701.742.

TotalenDoelstelling Werving baten
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Afdrachten geld en goederen

Land Locatie Project/noodhulp Transporten Afdracht in goederen Afdracht in geld Afdracht totaal

België Antwerpen 2 3.140                             3.140                             

Israël Beth Shemesh Joseph project 8 186.420                          186.420                          

Be'er sheva Streams of Hope 1 47.100                            12.405                            59.505                            

Jeruzalem Yad Ezra 2 34.800                            1.500                             36.300                            

Jeruzalem Machaseh 1.500                             1.500                             

Jeruzalem Keren Sheva 5.150                             5.150                             

Tel Aviv Bne Menasse 3.485                             3.485                             

Netanja Brian Slater 2.013                             2.013                             

Kfar Saba Love to the Needy 4.000                             4.000                             

Jeruzalem Chanoeka 1.000                             1.000                             

Jeruzalem Pesach actie 1.400                             1.400                             

Jeruzalem Moeder-kind 1.500                             1.500                             

Letland Riga Noodhulp 1 450                                450                                

Oekraïne Kremenchuk Noodhulp 5 149.560                          4.338                             153.898                          

Vinnitsa Noodhulp 2 74.080                            74.080                            

Noodhulp 775                                775                                

Polen Noodhulp 1 13.820                            13.820                            

Estland Tartu Noodhulp 1 18.900                            18.900                            

Overig Diverse projecten 160                                160                                

Noodhulp 2.600                             2.600                             

Totaal 23 528.270 41.826 570.096                          
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