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2.1 Algemene toelichting

Gegevens rechtspersoon

Naam : Stichting Nachamu Nachamu Ami

Postadres : Utrechtseweg 8a

Postcode : 3927 AV

Plaats : Renswoude

Kantooradres : Utrechtseweg 8a

Plaats :

Telefoonnummer : 0318486808

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 D. Jobse Penningmeester

De heer P. Paalman Secretaris

De heer R.P.G. ten Broek Algemeen lid

De heer T.J. Haakma Algemeen lid

Keurmerk

"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

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.

Steeds meer doen andere organisaties een beroep op ons om goederen mee te geven naar Israël. Dit gaat vaak om 

kleding. We ontvangen goede spullen van bedrijven en winkels, zoals computers. Deze mogen wij doorgeven aan 

onze projecten.

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. Ook intieert of ondersteunt de stichting door het sturen van meubels, huishoudelijke artikelen 

en linnengoed. Daarmee kunnen immigranten hun huis inrichten.

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. Dit jaar was het voor het bestuur niet mogelijk de projecten te bezoeken. Telefonisch en via Zoom werden 

de contacten onderhouden.

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

voedselbonnen. Daarnaast ondersteunen we organisaties die alleenstaande moeders ondersteunen, en hebben we 

geld gestuurd om matrassen en koelkasten aan te schaffen voor nieuwe immigranten.
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Projecten

Noodhulp wereldwijd (doorlopend project)

Maak van een huis een thuis

Moeder-kind project

Joseph project

Itamar project

Sederoth project

Oekraïne en Israël

Realisatie 2021

In 2021 hebben we 2 transporten naar Itamar mogen sturen. Deze werden dankbaar ontvangen.

Ook hebben we een transport mogen verzenden naar Sederoth.

Presentaties zijn dit jaar niet gegeven in verband met de coronamaatregelen. Door de lockdowns moesten winkels 

worden gesloten waardoor er minder inkomsten binnen kwamen. Sorteren van kleding werd veelal thuis gedaan en 

gesorteerd afgeleverd in depots. Transporten vonden wonderbaarlijk hun weg. We zijn de God van Israël dankbaar 

dat er ondanks de beperkingen altijd voldoende geld was en dat het kruikje nooit leeg raakte.

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. 

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 2021 waren er meerdere transporten. Die transporten bevatten steeds meer meubels, waarvan de 

kwaliteit veelal erg goed is.

Het project ‘First Home in the Homeland’ voorziet de minder bedeelde Olim, nieuwe immigranten, van een tijdelijk huis 

in Israël. Ook dit jaar hebben we voor dit project veel kibboets huisjes mogen vullen met goederen die hiervoor nodig 

zijn. Zo is er nu ook dit jaar veel aandacht besteed aan het meegeven van dekbed/lakenpakket aangevuld met 

handdoeken/keuken sets. Daarnaast hebben we geld overgemaakt voor matrassen die in Israël zijn aangeschaft.

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. 

Het aantal containers blijft ongeveer hetzelfde, maar de kwaliteit van de goederen neemt nog steeds toe. De goede 

spullen kunnen we uitzoeken en daarnaast is er nu ook om foto's te maken van het meubilair die op voorhand gedeeld 

kunnen worden met de ontvangers. Daarmee kan er al op voorhand over de distributie nagedacht worden.

Dit jaar zijn er vier containers naar Oekraine gegaan en tien naar Israël. Het transportbedrijf komt met een volle 

wagen naar Nederland en neemt onze goederen mee terug. Dat scheelt de helft in de kosten.
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Verwachtingen
In deze speciale tijd waarin alles anders lijkt te worden gaat ons werk gewoon door en hebben zich veel vrijwilligers 

aangemeld.

Niet alleen dames maar juist ook het aantal heren groeit en dat is om dankbaar voor te zijn.

Nu er steeds meer immigranten de weg naar Israël weten te vinden hebben wij de mooie taak deze mensen te helpen 

bij het inrichten van hun nieuwe onderkomen.

Naast de kleding wordt de nadruk gelegd op wat hiervoor nodig is. Klein meubilair, linnengoed en huishoudelijke 

goederen.

Het is ons verlangen om ondanks de  hoge brandstofkosten containers richting Israël  te blijven  sturen. Het sturen 

van goederen  naar onze contacten in Antwerpen en Oekraïne gaat door

Al is het maar een kleine bijdrage in het grote geheel, toch mogen we door wat we doen onze liefde tonen voor Gods 

Volk.

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.
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2.3 De organisatie

De organisatie laat zich schematisch als volgt weergeven:

Momenteel bestaat het bestuur uit vijf leden, namelijk de voorzitter, de secretaris, penningmeester en twee algemene 

leden. 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 

Oosterwolde. 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.
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3.1 Balans per 31 december 2021

Activa
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vervoermiddelen 5.465 11.063

Vlottende activa
Voorraden 48.760 60.834

Vorderingen

Overige vorderingen 3.307 3.300

Overlopende activa 790 790

4.097 4.090

Liquide middelen 210.680 114.798

269.002 190.785

3 Jaarrekening
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Passiva
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Reserves en fondsen
Reserves 252.396 170.353

Kortlopende schulden
Crediteuren 207 295

Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.259 4.275

Overige schulden 9.229 13.951

Overlopende passiva 1.911 1.911

16.606 20.432

269.002 190.785
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021

Gerealiseerd Gerealiseerd Begroting

2021 2020 2021

€ € €

Baten
Baten van particulieren S1 557.420 433.438 422.000

Baten van subsidies van overheden S2 12.000 12.000 0

Som van de geworven baten 569.420 445.438 422.000

Baten als tegenprestatie voor de levering

van producten en/of diensten S3 28.789 20.858 30.233

Som van de baten 598.209 466.296 452.233

Lasten
Besteed aan doelstellingen S4

Noodhulp 166.165 90.986 97.333

Projecten 299.068 280.292 305.634

465.233 371.278 402.967

Wervingskosten S5

Kosten eigen fondswerving 17.539 17.162 18.176

Kosten verwerving subsidies overheden 14.402 13.510 13.500

31.941 30.672 31.676

Kosten beheer en administratie S6 19.005 18.812 17.590

Som van de lasten 516.179 420.762 452.233

Saldo voor financiële baten en lasten 82.030 45.534 0

Saldo financiële baten en lasten S7 15 7 0

Saldo baten en lasten 82.045 45.541 0

Het saldo is toegevoegd/onttrokken aan:

Continuïteitsreserve 82.045 45.541

Gerealiseerd Gerealiseerd

2021 2020 Eigen norm CBF norm

Bestedingspercentage baten

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 77,8% 79,6% > 85%

Bestedingspercentage lasten

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 90,1% 88,2% > 85%

Fondswervingspercentage

Wervingskosten/som van de geworven baten 5,6% 6,9% < 15% < 25%

Beheerskostenpercentage

Kosten beheer en administratie/totale lasten 3,7% 4,5% < 8%
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de  jaarrekening 

Informatieverschaffing over de rechtspersoon

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.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting 

Nachamu Nachamu Ami zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen 

bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De activiteiten van Stichting Nachamu Nachamu Ami bestaan voornamelijk uit hulpverlening aan hulpbehoevenden 

onder het Joodse volk. Hen morele, materiële of financiële steun geven waar zij dit nodig hebben, waar ter wereld zij 

zich ook bevinden.

- 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

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.

Stichting Nachamu Nachamu Ami is feitelijk gevestigd op Utrechtseweg 8a, 3927 AV te Renswoude en statutair 

gevestigd te Ede en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 09136461.

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
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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 2021

Aanschafwaarde 34.227 34.227

Cumulatieve afschrijvingen -23.164 -23.164

Boekwaarde per 1 januari 2021 11.063 11.063

Mutaties boekjaar

Afschrijvingen -5.598 -5.598

-5.598 -5.598

Stand per 31 december 2021

Aanschafwaarde 34.227 34.227

Cumulatieve afschrijvingen -28.762 -28.762

Boekwaarde per 31 december 2021 5.465 5.465

Afschrijvingspercentages 20%

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

Vlottende activa
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Voorraden
Voorraad goederen om niet 48.760 60.834

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 7 0

3.307 3.300

Vervoer- 

middelen Totaal
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende activa

Vooruitbetaalde huur 790 790

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

Liquide middelen

Kas 1.347 766

Rabobank NL67 RABO 0309 3627 92 (rekening courant) 40.934 24.641

Rabobank NL28 RABO 1024 8756 52 (deposito) 98.399 89.391

Rabobank NL67 RABO 3296 5041 76 (spaarrekening) 70.000 0

210.680 114.798

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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2021 2020

€ €

Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 113.627 68.087

Resultaat verslagjaar 82.045 45.541

Stand per 31 december 195.672 113.628

Bestemmingsreserve - huur

Stand per 1 januari 56.725 56.725

Stand per 31 december 56.725 56.725

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.051 3.213

Loonheffing 1.208 1.062

5.259 4.275

Overige schulden

Accountantskosten 3.225 2.891

Nog te betalen huur 5.456 4.906

Nog te betalen transportkosten 0 4.857

Overige nog te betalen kosten 548 1.298

9.229 13.952

Overlopende passiva

Vakantiegeld 1.911 1.911
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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 2022 bedraagt ca. € 55.890.
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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

2021 2020 2021

€ € €

Giften algemeen 209.087 93.966 90.000

Giften noodhulp 6.037 13.888 12.000

Giften projecten en acties 13.225 17.066 20.000

Ontvangen goederen om niet 329.071 308.518 300.000

557.420 433.438 422.000

De giften zijn in 2021 gestegen ten opzichte van 2020, met name de giften voor algemene doeleinden. 

Onder de giften algemeen zijn de ontvangsten uit nalatenschappen verantwoord, in 2021 was dit ca. € 84.000.

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

2021 2020 2021

€ € €

Omzet winkels 65.554 66.056 70.000

Omzet overige verkopen 31.154 25.529 30.000

96.708 91.585 100.000

Kostprijs verkoop goederen -67.919 -70.727 -69.767

Brutowinst verkoop goederen 28.789 20.858 30.233

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

2021 2020 2021

€ € €

Besteed aan doelstellingen (S4)

Noodhulp

Activiteiten 123.460 64.710 70.000

Uitvoeringskosten 42.703 26.276 27.333

166.163 90.986 97.333

Projecten

Activiteiten 230.027 229.292 250.000

Uitvoeringskosten 69.041 51.000 55.634

299.068 280.292 305.634

Totaal besteed aan doelstellingen 465.231 371.278 402.967

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 3,7% van de totale kosten (2020: 4,5%) 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. Door toename van liquiditeit is deze post gestegen

ten opzichte van 2020.
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Toelichting lastenverdeling
Gerealiseerd Gerealiseerd Begroting

2021 2020 2021

€ € €

Afdrachten geld en goederen 353.487 294.002 320.000

Lonen en salarissen L1 36.691 35.162 35.000

Sociale lasten L2 7.345 7.298 7.000

Overige personeelskosten L4 12.026 11.044 10.000

Afschrijvingen materiële vaste activa L5 5.598 6.280 6.000

Huisvestingskosten L6 71.882 75.544 78.300

Logistiek en magazijn L7 66.183 32.257 38.500

Promotiekosten L8 4.966 5.081 4.700

Kosten vervoermiddelen L9 16.441 15.118 13.000

Kantoorkosten L10 3.102 3.770 4.000

Algemene kosten L11 6.376 5.933 5.500

584.097 491.489 522.000

Waarvan ten behoeve van:

Directe kosten 67.919 70.728 69.767

Besteding aan doelstelling

- Noodhulp 166.163 90.986 97.333

- Projecten 299.068 280.292 305.634

Wervingskosten

- Eigen fondswerving 17.539 17.162 18.176

- Subsidies 14.402 13.510 13.500

Beheer en administratie 19.007 18.811 17.590

584.098 491.489 522.000

Personeelskosten (L1-L4)

Afschrijvingen (L5)

Logistiek en magazijn (L7)

Promotiekosten (L8)

Autokosten (L9)

Er zijn een coordinator en administratieve kracht in loondienst. Een aantal vrijwilligers ontvangt een 

vrijwilligersvergoeding.

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

De aanwezige activa betreft een personenauto en twee bussen. Op deze activa wordt lineair in 5 jaar 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 en twee bedrijfswagens.

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 2021 zijn 14 transporten met hulpgoederen naar het buitenland gerealiseerd; in 2020 waren dit er 12. In 2021 

hebben er net als in 2020 transporten naar Oekraïne en Israël plaatsgevonden.
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Kantoorkosten (L10) en Algemene kosten (L11)

Renswoude, 22 juni 2022

A.M. Luth-van de Steeg

Voorzitter

D. Jobse

Penningmeester

P. Paalman

Secretaris

R.P.G. ten Broek

Algemeen lid

T.J. Haakma

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 2022

Begroting

2022

€

Baten
Baten van particulieren 498.000

Baten van subsidies van overheden 0

Som van de geworven baten 498.000

Baten als tegenprestatie voor de levering

van producten en/of diensten 37.825

Som van de baten 535.825

Lasten
Besteed aan doelstellingen

Noodhulp 94.917

Projecten 439.448

534.365

Wervingskosten

Kosten eigen fondswerving 17.820

Kosten verwerving subsidies overheden 14.400

32.220

Kosten beheer en administratie 17.740

Som van de lasten 584.325

Saldo voor financiële baten en lasten -48.500

Saldo financiële baten en lasten 0

Saldo baten en lasten -48.500
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Staat van lastenverdeling

Directe Beheer en

kosten administratie

Eigen Gerealiseerd Gerealiseerd Begroot Begroot

Noodhulp Projecten fondswerving Subsidies 2021 2020 2021 2022

Afdrachten geld en goederen 0 123.461 230.028 0 0 0 353.487 294.002 320.000 450.000

Lonen en salarissen L1 3.669 3.669 7.338 7.338 11.009 3.669 36.691 35.162 35.000 37.000

Sociale lasten L2 734 734 1.469 1.468 2.203 734 7.345 7.298 7.000 8.000

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

Overige personeelskosten L4 387 2.381 4.762 895 1.191 2.411 12.026 11.044 10.000 10.000

Afschrijvingen materiële vaste activa L5 2.239 1.400 1.399 0 0 561 5.598 6.280 6.000 6.000

Huisvestingskosten L6 53.195 5.542 5.542 5.542 0 2.061 71.882 75.544 78.300 70.000

Logistiek en magazijn L7 0 23.563 42.619 0 0 0 66.183 32.257 38.500 40.000

Promotiekosten L8 497 993 1.490 1.986 0 0 4.966 5.081 4.700 5.000

Kosten vervoermiddelen L9 6.576 4.110 4.110 0 0 1.645 16.441 15.118 13.000 15.000

Kantoorkosten L10 620 310 310 311 0 1.548 3.102 3.770 4.000 1.500

Algemene kosten L11 0 0 0 0 0 6.376 6.376 5.933 5.500 4.000

Rentelasten en soortgelijke kosten L12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.917 166.163 299.067 17.540 14.403 19.005 584.097       491.489 522.000 646.500

De gerealiseerde lasten over 2021 van € 584.097 verminderd met de directe kosten van € 67.917 is het totaal van de lasten volgens de staat van baten en lasten van € 516.180.

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 6 155.099                          -                                     155.099                          

Magen Eshkol First Homeland Project 1 9.560                             4.938                             14.498                            

Jeruzalem Sederoth 1 17.790                            17.790                            

Jeruzalem Itamar 2 40.140                            40.140                            

Jeruzalem Moeder-kind 2.500                             2.500                             

Oekraïne Chernivtsy Noodhulp 4 121.460                          121.460                          

Noodhulp 2.000                             2.000                             

Totaal boekjaar 14 344.049 9.438 353.487

Totalen voorgaand boekjaar 12 285.390 8.612 294.002                          
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