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Stichting De Samaritaan (SDS) Driebergen-Rijssenburg

1. 1 Samenstellingsverklaring

Opdracht
Conform Uw opdract hebben wij de jaarrekening l januari - 31 december 2019 van:
Stichting De Samaritaan (SDS) te Driebergen-Rijssenburg, bestaande ui te Balans per
31 december 2019 en de staat van baten en lasten over l januari - 31 december 2019 met
de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het Bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het
bestuur van de Stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid
en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening, berust bij
het bestuur van de Stichting.

Verantwoordelijheid van het Administratiekantoor
Het onze verantwoordelijkheid als administratiekantoor om de door U verstrekte opdracht
uit te voeren in overeenstemming met het Nederlands recht,
Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld
in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.
Dit rapport-valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Hoofddorp, 2 maart 2020.

Verhulst, Administra

C. verhulst.



Stichting De Samaritaan (SDS) Driebergen-Rijssenburg

l.2Informatie over de Stichting
Rechtsvorm
De Stichting is opgericht op 2 juni 1983
De Statuten zijn het laatst gewijzigd op 4 mei 2010
De Stichting is statutair gevestigd te Driebergen-Rijssenburg

Doelstelling
De doelstelling luidt volgens de statuten:
De Stichting is een nationale, interkerkelijke organisatie die als doel heeft:

1 Het steunen en bevorderen van de verkondiging van het Evangelie door Woord en
Daad.

2 Het assisteren van- en bemiddelen voor evangelisten en kerken, met name in ont-
wikkelingslanden, met betrekking tot hun projectactiviteiten.

3 Het bewust maken van de Nederlandse bevolking en in het bijzonder Nederlandse
christenen van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de geestelijke materiële
noden in de ontwikkelingslanden en de eigen omgeving.

4 Het geven van nood- en ontwikkelingshulp overal ter wereld in de ruimste zin van
het woord. Deze hulp wordt verstrekt zonder onderscheid te maken tussen ras,
religie, geslacht, geloofsovertuiging, nationaliteit en/of etnische achtergrond met
als doel het delen van Gods liefde en de boodschap van Jezus Christus.

Bestuur volgens de situatie per 31 december 2O19
In het verslagjaar werd het bestuur gevormd door:
De heer Drs. G. van den brink
De heer C. verhulst
Mevrouw M. lonker
De heer W. Dorsman

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid



Stichting De Samaristaan ( SDS ) Driebergen-Rijssenburg

2 Bestuursverslag 2019

Algemeen
Dit bestuursverslag betreft de periode l januari -31- december 2019.

Bestuur
Het bestuur is gedurende het gehele boekjaar 2019 in functie geweest. Het bestuur bestond
uit vier leden. Bestuursleden worden benoemd door het zittend bestuur en hebben een

zittingstermijn van vier jaar. Het bestuur vergaderde één keer op 7 mei 20L9. Voor het
overige werd er per email en telefoon overlegd. Voor volgend jaar zal gestreefd worden naar

twee keer vergaderen per jaar.

Activiteiten
Na de overdracht in 2018 van de schoenendoosactie Actie4kids en Water4Kids aan Stichting
Gain is De Samaritaan zich weer op haar oorspronkelijke doelstelling van het ondersteunen
van kleinschalige projecten van evangelisten en voorgangers in ontwikkelingslanden gaan

richten.
Er is voor €22.500,- aan kleinschalige projecten uitgekeerd. Het betrof:
lndia; kinderwerk, uitrusting evangelisten, Theologisch onderwijs, Zelfhulp groepen

vrouwen, Pakistan; Bljbels Sierra Leone; Kerstpakketten voor weduwen, Audio bijbels,
schoolgeld weeskinderen, Bijbelschool en Lesmaterialen voortgezet onderwijs. De selectie
van kleinschalige projecten is verzorgd door Stichting Outreach Support Ministries, en

Stichting Elim.

Fondswerving
De stichting kent de volgende methoden van fondswerving:

o Drie maal per jaar wordt "het Bericht van de Samaritaan" naar circa 750 adressen

verstuurd. ln ieder bericht wordt er voor een aantal projecten sponsoring gevraagd.

leder project kent een budget en een projectnummer.
o De stichting communiceert haar activiteiten middels de website:

www.desamaritaan.org

Financiën
Uit de financiële cijfers van het boekjaar 2O!9, die in dit rapport gepresenteerd worden,
kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

o Het totaal van de ontvangen giften voor de projecten van de Samaritaan is € 108.L32.
Een zeer bijzondere gift was het legaat van Mr. A. Bredius van € 90.000,-

o De apparaatskosten laten een positief saldo van €2.919,- zien. Dit komt door
teruggave van kosten uit 20L8 in 2019. De werkelijke apparaatskosten waren
€ 4.0L6,- Dit betreft hoofdzakelijk promotiekosten te weten: drukken en verzenden
van het Bericht van De Samaritaan, enveloppen, website.

. Voor de reserve apparaatskosten werd € 5.000,- gereserveerd.
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3.1 Balans per 31

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa
lnventaris

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Passiva

Stichtingsvermogen
Vrij besteedbaar vermogen

Voorzieningen
Overige voorzieningen

KoÉlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2018 31-12-2019
€=

1.285 0

19.807

28.734

49.827

31-12-2018

-

29.615

0

113.072

-w
31-12-2019

--
113.072

15.000

2.496
-1.034
3.750

0
0
0

49.827 113.072



3.2 Staat van baten en lasten over 2019

Project Ontvangsten

Project Uitgaven

Apparaatskosten

Netto Resultaat

31-12-2018 31-12-2019

€

108.132

€

43.800

99.943 22.500

16.934 -2.919

-73.077



3.3 Algemene toelichting

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

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.

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het boekjaar.
De baten worden verantwoord in het jaar waarln deze zijn gerealiseerd; verliezen worden verantwoord
zodra zij voorzienbaar zijn.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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

Overige kosten
De kosten 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.



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
Aanschaf,ruaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 3'l December

Mutaties boekjaar
lnvesteringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen aanschafiltraarde
Desinvesteringen afschrijvi n gen

Stand per 1 januari
Aanschafiruaarde
Cumulatieve afschrijvingen/Desinvestering
Boekwaarde per 31-12-2019

Afsch rijvi n gspercentages

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

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde verzekeringen +diversen
Voorschotten
Nog te ontvangen bedragen
overige vooruit betaalde bedragen

De vlottende activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering

Liquide middelen
Kas
ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant .898
ASN Bank N.V., spaarrekening .207
Kruisposten

31-12-2018
lnventaris

--.- 7.963
-7.649

-
n

1.285
-1.285

0

-o 7.963
-7.963

-T-
25,0%

31-12-2018

€

18.807
1.000

0
0

-ïE:8oZ
31-12-2018

€
I

8.1 63
20.570

0
ffi

31-12-2019
Totaal

-

7.963
-7.649

-'-

0
0

-314
0---G

314
-314---'

31-12-2019

€

0
0
0
0

-_-r..
3',1-12-2019

€
0

11.452
'10't .620

0

-ffi



Vervolg 3.4

Stichtingsvermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen staat vrij ter beschikking ten behoeve van de organisatie:
Stand per 31 december:
Reserve Projecten Azië
Reserve Projecten Africa
Reserve Apparaat
Boekwaarde per 31-12-2019

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers
Schulden aan leveranciers

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffingen
Pensioenen
Overige

Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen vakantiegelden
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen bestedingen aan doelstellingen
Nog te betalen overige kosten
Vooruit ontvangen bedragen

31-12-20',t8_--E 31-',t2-2019

--------

8.261
8.260
8.000

ffi

54.036
54.036

5.000

-ffi
De bestemmingsfondsen betreffen ontvangen giften voor projecten, waabrij door de giftverstrekker een doel
aan de gift is gegeven c.q. door het bestuur een doel wordt toegekend aan een onvangen gift. De reserves
betreffen de nog niet aan het betreffende project bestede giften.

31-12-2018 3',t-12-2019

-

E

U:
€

2.496

0

0

0

-1.034 0

-935
-99

0

120
0
0

3.630
0---3.zso

U

0
0
0
0



3.5 Toelichting op de staat van Baten en Lasten

Project-Ontvangsten
Giften Azië
Giften Africa
Giften Apparaat

Project-Uitgaven
Project Azië
Project Africa

Kantoorkosten
Kantoorkosten
Reis- en verblijfkosten
Portokosten algemeen
Abonnementen en contributies
Vezekeringen
Bankkosten
Overige Algemene kosten
Drukwerk
Portikosten mailing
Kosten Website
Kosten Promotiemateriaal
Afschrijvingen apparatuur

Netto Resultaat 2019

€
57.026
57.O25
-5.919

'108.132

€
11.250
11.250

-m €
-35
132
274

60
201
274

-6.900
1.164

806
40

1.065
0ru

88.551


