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1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan het bestuur van Stichting Nachamu Nachamu Ami

Putten, 10 augustus 2020

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 2019 en de staat van baten en lasten 
over 2019 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.
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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 : 0318-486808
E-mail : bestuur@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
De heer J.P. Bouterse Algemeen lid

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

Onze hoofdactiviteit is het versturen van goederen naar projecten. Hiermee voorzien we in praktische hulp zoals 
meubels. 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, onder andere door het sturen van meubels 
voor de nieuwe immigranten.

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.

Naast het versturen van hulpgoederen ondersteunen we de projecten ook financieel. Bijvoorbeeld een investering in 
voedselbonnen, laptops of bijles voor kinderen. Daarnaast ondersteunen we organisaties die alleenstaande moeders 
ondersteunen, en hebben we geld gestuurd om matrassen en koelkasten aan te schaffen voor nieuwe immigrangen.

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 de stichting ‘Nachamu Nachamu Ami’ is het hulp verlenen aan hulpbehoevenden en 
minderheden, in het bijzonder het Joodse volk. De stichting brengt dit in praktijk door humanitaire hulp te geven aan 
het Joodse volk en andere bevolkingsgroepen. Waar ter wereld zij zich ook bevinden. Ook initieert of ondersteunt zij 
Joodse (hulpverlenings-)projecten.

• 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.

Het versturen van hulpgoederen, bijvoorbeeld dekens, kleding, linnengoed, speelgoed, meubels 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.
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Projecten

Noodhulp wereldwijd (doorlopend project)

Maak van een huis een thuis

Moeder-kind project

Joseph project

Yad Ezra

Oekraïne

Realisatie 2019
Het aantal containers blijft ongeveer hetzelfde, maar de kwaliteit van de goederen wordt steeds beter. Daarbij zien we 
ook een verschuiving in het verzenden van de goederen. Er gaan meer meubels en minder kleding, dit komt door de 
steeds groter wordende stroom immigranten naar Israel. Wel blijven kleding, incontinentiemateriaal en nieuwe 
schoenen belangrijk.

Dit jaar zijn  er opnieuw  twee containers naar Oekraine gegaan. Het transportbedrijf komt met een volle wagen naar 
Nederland en neemt onze goederen mee terug. Dat scheelt de helft in de kosten.

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 begeleiding tijdens de zwangerschap en voorlichting. Ook praktische hulp na de bevalling en 
gedurende het eerste levensjaar van het kindje zijn onmisbaar. Er gaan veel pakketten voor moeder en kind mee met 
de transporten. Daarnaast wordt vanuit dit project ook financiële ondersteuning gegeven voor Be-ad Chaim en Yad 
Ezra (zie hieronder).

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 intensief samen met deze organisatie door jaarlijks een aantal containers op te 
sturen. Ook in 2018 waren er meerdere transporten. Die transporten bevatten steeds meer meubels, waarvan de 
kwaliteit veelal erg goed is.

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. Ook is er nu een 
Moeder-Kind project (zie hiervoor). In 2018 hebben we Yad Ezra weer een transport kunnen toesturen. Omdat zij 
geen plaats hebben voor opslag, zouden ze graag een klein vrachtwagentje willen hebben.

Het project ‘First Home in the Homeland’ voorziet de minder bedeelde Olim, nieuwe immigranten, van een tijdelijk 
huis in Israël. In 2019 konden we 3 transporten realiseren naar verschillende kibboetsen met hoofdzakelijk meubels 
en linnengoed. Door de giften waren we in staat om de matrassen en koelkasten in Israël aan te schaffen.

De nood onder veel Joodse mensen neemt toe. Daarom willen we als Stichting Nachamu Nacham Ami altijd daar 
klaar staan waar hulp nodig is. Dit is dan ook een doorlopend project. In Oekraïne, en ook in andere landen, leven 
velen in schrijnende situaties. Het ontbreekt zelfs aan eerste levensbehoeften. Met de doorlopende actie Noodhulp wil 
stichting Nachamu Nachamu Ami adequaat hulp bieden. Met financiële giften worden de benodigde hulpgoederen 
ingekocht waarvan pakketten met levensmiddelen en hygiëneproducten worden samengesteld. Regelmatig vertrekt er 
vanuit Dedemsvaart een transport met spullen naar de organisatie Hilfe und Hoffnung in Wenen in Oostenrijk. Sinds 
kort mag Nachamu Nachamu Ami hierbij helpen en er zijn al heel wat dozen met voedsel en hygiëneproducten 
richting Wenen gegaan.

Daarnaast is er ook afgelopen jaar weer hard aan de PR gewerkt, dit vooral door meer presentaties te gaan geven. 
Ook zijn we frequenter een digitale nieuwsbrief gaan versturen om onze achterban op de hoogte te houden.

5 Stichting Nachamu Nachamu Ami



Verwachtingen

Belangrijkste risico's en onzekerheden

Het blijf een verlangen om ook dit jaar weer nieuwe winkels te starten. De winkels hebben naast het inzamelen van 
goederen ook iets moois omdat er vaak ook een luisterend oor is voor de mensen die de winkel een bezoekje komen 
brengen.

Bij onze maandelijkse  teamvergaderingen staat veiligheid hoog in het vaandel. Ook hierbij worden onze depots en 
winkels betrokken. We zijn inmiddels ook een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) gestart om de risico's op de 
werkvloer in kaart te brengen en te kijken welke maatregelen we kunnen nemen. Daarnaast zijn er mensen met een 
BHV certificaat en/of een heftruck diploma.

Nu onze achterban vergrijst is het goed om ook dit jaar naar nieuwe wegen te zoeken om jongeren bij ons werk te 
betrekken. Dit doen we door filmpjes te laten zien hoe leuk ons werk is voor jonge mensen.

Ook is  er uitbreiding van ons werk in Zeeland. Er rijdt nu een bus voor het halen van goederen en wat zou het fijn zijn 
wanneer ook vandaar uit rechtstreeks transporten naar Israel zouden kunnen gaan. Zo zoeken we ook mogelijkheden 
in Groningen om daar weer nieuwe contacten te zoeken die het werk voortzetten nu hier ook gezien de leeftijd het 
werk stil komt te liggen.

Het is een jaar waarin we niet weten wat er gaat gebeuren. Een jaar van onzekerheid maar ook een jaar van uitzien 
van wat er komen gaat.

Vol vertrouwen op onze hemelse Vader willen we ons blijven inzetten voor het Joodse volk waar ook ter wereld. 
Wanneer ze ons vertellen dat ze blij zijn met de goederen, maar zich vooral verwarmen aan onze liefde, zijn we 
dankbaar dat we hen mogen ondersteunen op de moeilijke weg die het Joodse volk moet gaan.

De grootste onzekerheid voor de stichting is op dit moment de coronacrisis, die ook voor de stichting de nodige 
gevolgen heeft (gehad). Zo zijn de winkels een tijd gesloten geweest, konden hulpgoederen slechts in beperkte mate 
worden ingezameld en konden door sluiting van landsgrenzen hulpgoederen niet worden gedistribueerd. Daardoor 
kon de stichting een tijd lang haar belangrijkste doelstelling, het geven van hulp, slechts beperkt realiseren. De 
financiële impact is echter gering gebleken. Nachamu Nachamu Ami heeft geen winststreven en is volledig 
afhankelijk van donaties en giften. Het wegvallen van de winkelinkomsten werd gecompenseerd door het wegvallen 
van de kosten voor transporten. Hierdoor kwam de liquiditeitspositie niet onder druk te staan. Wij verwachten dat de 
stichting haar activiteiten kan blijven voortzetten zonder gebruik te maken van overheidsmaatregelen en dat zij aan 
haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen.

Er komen steeds meer telefoontjes van particulieren om vooral meubels te komen halen. Omdat de kosten hiervoor 
hoog zijn denken wij erover de mensen te vragen  te delen in de vervoerskosten. Zelfs wanneer de goederen niet van 
voldoende kwaliteit zijn om te kunnen verzenden, dan moeten ze afgevoerd worden. Dit brengt ook kosten met zich 
mee.

Doordat er steeds meer immigranten naar Israel komen blijft de vraag om meubels en huishoudelijke spullen 
toenemen. Ook kleding, incontinentiemateriaal en nieuwe schoenen blijven welkom. We zijn dan ook dankbaar met al 
de depots die zich inzetten om al dit werk in goede banen te leiden. Zonder hen was dit niet mogelijk.
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2.3 De organisatie

De organisatie laat zich schematisch als volgt weergeven:

Momenteel bestaat het bestuur uit vier leden, namelijk de voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen lid. 
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 vier kringloopwinkels, namelijk Lunteren, Hulst, Culemborg 
en Oosterwolde (deze laatste is in het voorjaar van 2018 van start gegaan). Daarbij zijn er een aantal sorteerdepots 
en ca. 50 depots waar mensen de goederen kunnen brengen (ofwel verzameladressen). Naast het werken met 
depots komen er ook steeds meer particulieren spullen brengen.
Naast de vele vrijwilligers die zich inzetten voor allerlei taken zijn er twee medewerker in dienst om de binnenlandse 
logistieke activiteiten te coordineren en de PR voor de stichting te verzorgen. 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

Jongerengroep 
Simcha

Projecten PR
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3.1 Balans per 31 december 2019

Activa
31-12-2019 31-12-2018

€ €
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vervoermiddelen 10.343 15.488

Vlottende activa
Voorraden 37.706 60.105

Vorderingen
Debiteuren 3.888 0
Overige vorderingen 3.300 3.308
Overlopende activa 2.197 498

9.385 3.806

Liquide middelen 98.342 107.143

155.776 186.542

3 Jaarrekening
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Passiva
31-12-2019 31-12-2018

€ €
Reserves en fondsen
Reserves 124.811 159.568

Kortlopende schulden
Crediteuren 829 274
Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.470 5.848
Overige schulden 22.240 19.025
Overlopende passiva 3.426 1.827

30.965 26.974

155.776 186.542
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3.2 Staat van baten en lasten over 2019

Gerealiseerd Gerealiseerd Begroting
2019 2018 2019

€ € €
Baten
Baten van particulieren S1 425.936 490.219 547.000
Baten van subsidies van overheden S2 12.000 12.000 12.000
Som van de geworven baten 437.936 502.219 559.000
Baten als tegenprestatie voor de levering
van producten en/of diensten S3 45.134 27.594 30.558

Som van de baten 483.070 529.813 589.558

Lasten
Besteed aan doelstellingen S4
Noodhulp 105.450 112.600 128.951
Projecten 360.592 361.935 410.906

466.042 474.535 539.857

Wervingskosten S5
Kosten eigen fondswerving 18.187 18.272 19.826
Kosten verwerving subsidies overheden 14.719 13.366 13.970

32.906 31.638 33.796

Kosten beheer en administratie S6 18.877 18.921 15.905

Som van de lasten 517.825 525.094 589.558

Saldo voor financiële baten en lasten -34.755 4.719 0
Saldo financiële baten en lasten S7 0 8 0
Saldo baten en lasten -34.755 4.727 0

Het saldo is onttrokken/toegevoegd aan:
Continuïteitsreserve -34.755 4.727

Gerealiseerd Gerealiseerd
2019 2018 Eigen norm CBF norm

Bestedingspercentage baten
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 96,5% 89,6% > 85%

Bestedingspercentage lasten
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 90,0% 90,4% > 85%

Fondswervingspercentage
Wervingskosten/som van de geworven baten 7,5% 6,3% < 15% < 25%

Beheerskostenpercentage
Kosten beheer en administratie/totale lasten 3,6% 3,6% < 8%
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3.3 Algemene toelichting

Algemene grondslagen

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
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief 
de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde 
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal
de nominale waarde.

De jaarrekening is opgemaakt conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (micro en kleine rechtspersonen) C2 
"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.

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 2019
Aanschafwaarde 27.227 27.227
Cumulatieve afschrijvingen -11.739 -11.739
Boekwaarde per 1 januari 2019 15.488 15.488

Mutaties boekjaar
Afschrijvingen -5.145 -5.145

-5.145 -5.145

Stand per 31 december 2019
Aanschafwaarde 27.227 27.227
Cumulatieve afschrijvingen -16.884 -16.884
Boekwaarde per 31 december 2019 10.343 10.343

Afschrijvingspercentages 20%

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

Vlottende activa
31-12-2019 31-12-2018

€ €
Voorraden
Voorraad goederen om niet 37.706 60.105

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

Vorderingen

Overige vorderingen
Overige vorderingen
Waarborgsom 3.300 3.300
Te vorderen overige rente 0 8

3.300 3.308

De waarborgsom is langlopend van aard.

Vervoer- 
middelen Totaal
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31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overlopende activa
Vooruitbetaalde huur 2.197 498

2.197 498

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

Liquide middelen
Kas 510 58
Rabobank NL67 RABO 0309 3627 92 (rekening courant) 9.449 19.210
Rabobank NL28 RABO 1024 8756 52 (deposito) 88.383 87.875

98.342 107.143

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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2019 2018
€ €

Reserves en fondsen

Reserves
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 102.843 100.266
Resultaat verslagjaar -34.756 4.727
Onttrekking ten gunste van bestemmingsreserve 0 -2.150
Stand per 31 december 68.087 102.843

Bestemmingsreserve - huur
Stand per 1 januari 56.725 54.575
Toevoeging 0 2.150
Stand per 31 december 56.725 56.725

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 3.333 4.851
Loonheffing 1.137 997

4.470 5.848

Overige schulden
Accountantskosten 2.891 2.891
Nog te betalen huur 4.865 4.665
Nog te betalen transportkosten 2.406 2.448
Nog te betalen portokosten 0 971
Nog uit te betalen bijdrages aan projecten 11.221 6.810
Overige nog te betalen kosten 857 1.240

22.240 19.025

Overlopende passiva
Vakantiegeld 3.425 1.827
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Huurverplichtingen
De stichting heeft diverse huurcontracten afgesloten voor het gebruik van depots en winkels.
De hieruit voortvloeiende verplichting voor 2020 bedraagt ca. € 49.535.

Gebeurtenissen na balansdatum
Het coronavirus is een omstandigheid die is ontstaan na de datum van de jaarrekening. De angst bestaat dat een 
verdere verspreiding kan leiden tot een langdurige pandemie. Het coronavirus heeft groot effect op de bedrijvigheid 
van ondernemingen en het koopgedrag van consumenten. De effecten worden wereldwijd in alle hevigheid gevoeld. 
Door overheden zijn op dit moment ingrijpende maatregelen voor de korte termijn afgekondigd. De gevolgen voor de 
lange termijn zijn op dit moment nog niet te overzien.

De coronacrisis heeft ook voor de stichting de nodige gevolgen. Zo zijn de winkels een tijd gesloten geweest, konden 
hulpgoederen slechts in beperkte mate worden ingezameld en konden door sluiting van landsgrenzen hulpgoederen 
niet worden gedistribueerd. Daardoor kon de stichting een tijd lang haar belangrijkste doelstelling, het geven van hulp, 
slechts beperkt realiseren. De financiële impact is echter gering gebleken. Stichting Nachamu Nachamu Ami heeft 
geen winststreven en is volledig afhankelijk van donaties en giften. Het wegvallen van de winkelinkomsten werd 
gecompenseerd door het wegvallen van de kosten voor transporten. Hierdoor kwam de liquiditeitspositie niet onder 
druk te staan. Het bestuur verwacht dat de stichting haar activiteiten kan blijven voortzetten zonder gebruik te maken 
van overheidsmaatregelen en dat zij aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen.
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren (S1)
Deze bestaan uit:

Gerealiseerd Gerealiseerd Begroting
2019 2018 2019

€ € €
Giften algemeen 84.027 100.833 67.000
Giften noodhulp 2.445 9.589 10.000
Giften projecten en acties 23.773 19.599 20.000
Ontvangen goederen om niet 315.691 360.198 450.000

425.936 490.219 547.000

De giften zijn in 2019 gedaald ten opzichte van 2018, met name de giften voor algemene doeleinden.
Daarnaast zijn er ten opzichte van 2018 minder goederen om niet ontvangen.

De goederen om niet zijn gewaardeerd tegen de geschatte waarde in het economische verkeer.

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

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten (S3)
De brutowinst op verkoop van goederen kan als volgt worden verantwoord:

Gerealiseerd Gerealiseerd Begroting
2019 2018 2019

€ € €
Omzet winkels 77.064 61.181 60.000
Omzet overige verkopen 32.369 31.951 35.000

109.433 93.132 95.000
Kostprijs verkoop goederen -64.299 -65.538 -64.442
Brutowinst verkoop goederen 45.134 27.594 30.558

De omzet van winkels is met name gestegen door opening van een winkel in Oosterwolde in 2018 welke in 2019 
een volledig jaar operationeel is. 
De kostprijs betreft alle direct aan de verkoop van goederen toe te rekenen kosten, zoals de winkelhuur,
energielasten, belastingen en dergelijke. 
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Lasten
Gerealiseerd Gerealiseerd Begroting

2019 2018 2019
€ € €

Besteed aan doelstellingen (S4)

Noodhulp
Activiteiten 74.040 83.677 100.000
Uitvoeringskosten 31.410 28.923 28.951

105.450 112.600 128.951

Projecten
Activiteiten 288.197 301.988 350.000
Uitvoeringskosten 72.395 59.947 60.906

360.592 361.935 410.906

Totaal besteed aan doelstellingen 466.042 474.535 539.857

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.

De "goederen om niet" zijn 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.

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

De aan de begeleiding van de PGB'ers toe te rekenen kosten zijn verantwoord als kosten verwerving subsidies. 

Kosten 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 3,2% van de totale kosten (2018: 3,6%) onder de norm
die de stichting zichzelf stelt (maximaal 8,0%).

Saldo financiële baten en lasten (S7)
Dit betreffen voornamelijk de rentebaten van de spaartegoeden. Vanwege de dalende rentetarieven
is de opbrengst lager dan voorgaand boekjaar.
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Toelichting lastenverdeling
Gerealiseerd Gerealiseerd Begroting

2019 2018 2019
€ € €

Afdrachten geld en goederen 362.237 385.665 450.000
Lonen en salarissen L1 37.384 35.478 36.500
Sociale lasten L2 7.522 6.732 7.000
Overige personeelskosten L4 12.433 8.631 9.500
Afschrijvingen materiële vaste activa L5 5.145 5.145 5.000
Huisvestingskosten L6 71.103 72.489 73.300
Logistiek en magazijn L7 58.024 45.528 45.000
Promotiekosten L8 4.405 5.619 8.000
Kosten vervoermiddelen L9 14.414 12.781 12.000
Kantoorkosten L10 2.923 6.978 3.200
Algemene kosten L11 6.533 5.589 4.500

582.123 590.635 654.000

Waarvan ten behoeve van:
Directe kosten 64.299 65.539 64.442
Besteding aan doelstelling
- Noodhulp 105.450 112.600 128.951
- Projecten 360.592 361.935 410.906
Wervingskosten
- Eigen fondswerving 18.187 18.272 19.826
- Subsidies 14.719 13.366 13.970
Beheer en administratie 18.877 18.920 15.905

582.124 590.632 654.000

Personeelskosten (L1-L4)

Afschrijvingen (L5)

Huisvestingskosten (L6)

Logistiek en magazijn (L7)

Promotiekosten (L8)

Autokosten (L9)

In april 2018 is een nieuwe winkel geopend in Oosterwolde, genaamd Oogappeltje. Deze is in 2019 een volledig jaar 
open

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.

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. In 2017 heeft een werkbezoek aan Israël plaatsgevonden.

In 2019 zijn 15 transporten met hulpgoederen naar het buitenland gerealiseerd; in 2018 waren dit er 17. In 2019 
hebben er net als in 2018 transporten naar Oekraïne plaatsgevonden.

Nachamu Nachamu Ami heeft sinds 2015 een coördinator in dienst. Eind 2017 is daarnaast een administratieve 
kracht aangetrokken die ultimo 2019 ook nog in dienst is. In 2019 geen wijzigingen in het personeelsbestand. Een 
aantal vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden, slechts een vergoeding voor gemaakte kosten.

De aanwezige activa betreft een personenauto en een bus. Op deze activa wordt lineair in 5 jaar afgeschreven.
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Kantoorkosten (L10) en Algemene kosten (L11)

Ede, 10 augustus 2020

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

Origineel getekend door J.P. Bouterse
Algemeen lid

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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Begroting 2020

Begroting
2020

€
Baten
Baten van particulieren 503.000
Baten van subsidies van overheden 0
Som van de geworven baten 503.000
Baten als tegenprestatie voor de levering
van producten en/of diensten 40.558

Som van de baten 543.558

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Noodhulp 18.951
Projecten 475.956

494.907

Wervingskosten
Kosten eigen fondswerving 18.926
Kosten verwerving subsidies overheden 13.970

32.896

Kosten beheer en administratie 15.755

Som van de lasten 543.558

Saldo voor financiële baten en lasten 0
Saldo financiële baten en lasten 0
Saldo baten en lasten 0

22 Stichting Nachamu Nachamu Ami



Staat van lastenverdeling

Directe Beheer en
kosten administratie

Eigen Gerealiseerd Gerealiseerd Begroot Begroot
Noodhulp Projecten fondswerving Subsidies 2019 2018 2019 2020

Afdrachten geld en goederen 0 74.040 288.197 0 0 0 362.237 385.665 450.000 400.000
Lonen en salarissen L1 3.738 3.738 7.477 7.477 11.215 3.739 37.384 35.478 36.500 36.000
Sociale lasten L2 752 752 1.504 1.504 2.257 753 7.522 6.732 7.000 7.000
Pensioenlasten L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige personeelskosten L4 404 2.448 4.897 952 1.247 2.485 12.433 8.631 9.500 11.000
Afschrijvingen materiële vaste activa L5 2.058 1.286 1.285 0 0 516 5.145 5.145 5.000 5.000
Huisvestingskosten L6 50.422 6.216 6.216 6.215 0 2.034 71.103 72.489 73.300 73.300
Logistiek en magazijn L7 0 12.209 45.815 0 0 0 58.024 45.528 45.000 50.000
Promotiekosten L8 440 881 1.322 1.762 0 0 4.405 5.619 8.000 6.000
Kosten vervoermiddelen L9 5.766 3.603 3.603 0 0 1.442 14.414 12.781 12.000 13.000
Kantoorkosten L10 718 277 276 277 0 1.375 2.923 6.978 3.200 2.200
Algemene kosten L11 0 0 0 0 0 6.533 6.533 5.589 4.500 4.500
Rentelasten en soortgelijke kosten L12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64.298 105.450 360.592 18.187 14.719 18.877 582.123       590.635 654.000 608.000

De gerealiseerde lasten over 2019 van € 582.123 verminderd met de directe kosten van € 64.298 is het totaal van de lasten volgens de staat van baten en lasten van € 517.825.

TotalenDoelstelling Werving baten
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Afdrachten geld en goederen

Land Locatie Project/noodhulp Transporten Afdracht in goederen Afdracht in geld Afdracht totaal
Israël Beth Shemesh Joseph project 9 209.140                          2.000                             211.140                          

Magen Eshkol First Homeland Project 3 20.330                            5.649                             25.979                            
For Zion sake 1 37.480                            37.480                            

Jeruzalem Machaseh 285                                285                                
Jeruzalem Keren Sheva 285                                285                                
Jeruzalem Moeder-kind 2.900                             2.900                             
Jeruzalem Actie Deborah 398                                398                                

Oekraïne Chernivtsy Noodhulp 1 29.720                            29.720                            
Hilfe Noodhulp 1 41.420                            41.420                            

Overige Koelkast 9.730                             9.730                             
Noodhulp 2.900                             2.900                             

Totaal boekjaar 15 338.090 24.147 362.237                          

Totalen voorgaand boekjaar 17 360.000 25.665 385.665                          
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