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Voorwoord

"De mens wikt, God beschikt"  

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Obed 
over het jaar 2017.  

Het was een jaar waarin we als bestuur hebben 
mogen ervaren dat wij ons op allerlei manieren
kunnen inzetten en plannen maken, maar dat het
uiteindelijk God is die de weg en het tijdstip
bepaald.

Dat hebben we ervaren in onze plannen voor het huis, die helaas niet zo vlot verliepen als wij hoopten. 
Maar waar, toen we in vertrouwen een stap vooruitzetten in de verbouwing, we ook onverwacht de 
zegen van een grote gift kregen.  
We hebben het ervaren in onze zoektocht naar nieuwe bestuurders, die niet naar voren kwamen, 
ondanks ons actieve zoeken. Maar ook in de mensen die spontaan aanboden taken op zich te nemen en 
activiteiten ten gunste van Obed ontwikkelden.  
En misschien hebben we het wel het meest ervaren in de onverwachte toestemming van de Roemeense
kinderbescherming, om de meisjes volledig bij Danny en Rianne te laten wonen, nadat de rechter een 
paar maanden eerder op formele gronden het verzoek daartoe afwees.  

Daarom kijken we op 2017 terug als een jaar waarin God ons steeds opnieuw zijn trouw heeft laten 
ervaren en we keer op keer de bevestiging mochten ontvangen dat het gezinshuis Gods plan is.
Bettuelle heeft dit in de tekening, die zij speciaal voor dit jaarverslag maakte, prachtig verbeeld.

Vandaar dat we u dit jaarverslag met genoegen voorleggen, ook al hebben we weinig van onze 
speerpunten voor 2017 gerealiseerd. Gods voorziening in het klein en het groot overtuigen ons dat we 
op de goede weg zijn en hierop verder mogen gaan. Opnieuw hebben we aan de diverse verzoeken 
vanuit het werkveld kunnen voldoen en kunnen bouwen aan het (financiële) draagvlak voor het werk 
van Danny en Rianne Kommer in Roemenië. 

Voor 2018 hebben we dezelfde speerpunten nogmaals geformuleerd, in het volle vertrouwen dat ze op 
Gods manier en tijd gerealiseerd zullen worden.
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Bestuursverslag

Doelstellingen
Stichting Obed, statutair gevestigd in Wapenveld, heeft zich het volgende ten doel gesteld:
1a) Het verwerven van financiële middelen en deze beschikbaar stellen om het welzijn van kinderen
en volwassenen in Roemenië te bevorderen, vanuit het geloof in Jezus Christus.
1b) Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
meest uitgebreide zin genomen.

ANBI
Met ingang van 2015 is Stichting Obed aangemerkt als ANBI-stichting. Hierdoor zijn giften onder
bepaalde omstandigheden aftrekbaar voor donateurs.

Op het werkveld 

Huisvesting gezinshuis  
In februari 2017 heeft het bestuur in overleg met Danny en Rianne, na een periode van overwegen in
gebed en onderzoeken in de praktijk, een belangrijke knoop doorgehakt met betrekking tot het huis. 
Hoewel er in praktisch opzicht andere huizen te overwegen zijn, hebben we de unaniem de overtuiging 
dat God de locatie van het gezinshuis wil in het huidige woonhuis van de familie Kommer. Dat betekent 
dat we diverse stappen gezet hebben, om te komen tot een langdurige overeenkomst met de huidige 
eigenaar van het huis. Zo is de procedure van vergunningen in gang gezet en hebben we acties 
ondernomen om bestaande problemen op te lossen op een duurzame manier.  

In de zomervakantie heeft een groep jongeren van de Evangelische gemeente Immanuël een start 
gemaakt met de verbouwing van de bovenverdieping, de schuur opgeknapt en de schutting aan een 
van de erfgrenzen vervangen. 

Vanwege noodzakelijke stappen op juridisch en bouwkundig terrein, die in gang moesten worden gezet 
door de eigenaar en die eind 2017 nog niet waren afgerond, is er nog geen overeenkomst gesloten. 
Dit proces zal in 2018 verder voortgezet worden. 

Pleegzorg
Gedurende 2017 vangt het gezin twee meisjes op in weekend en vakantiepleegzorg. Het gezin en de
meisjes raken steeds meer verbonden met elkaar. De ontwikkeling van de meisjes, vooral in sociaal
opzicht, is zeer positief. Vooral rondom de geboorte van Emily Joy in februari, wordt het voor de
meisjes zelf pijnlijk duidelijk dat er verschil is tussen de "eigen" kinderen van Danny en Rianne, die
worden naar het weeshuis. Bij het oudste meisje levert dat veel verdriet en onbegrip op.

Daarnaast vraagt de begeleiding op medisch terrein bij beide meisjes de nodige aandacht. Vanuit de
staat worden lang niet alle onderzoeken en behandelingen vergoed, daarnaast hebben de meisjes
meer zorg nodig dan hen in het weeshuis gegeven kan worden. Dit leidt tot twee acties, die beide
door Danny en Rianne in gang worden gezet.

De eerste actie is werving van financiën voor de benodigde medische behandelingen. Deze geldstroom
wordt door Obed verwerkt en daar waar nodig aangevuld.
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De tweede actie is een gerechtelijk verzoek voor toewijzing van pleegzorg, op grond van hun specifieke
noden. Danny en Rianne vragen dit in het voorjaar van 2017 op persoonlijk titel aan in Roemenië. 
Door de rechter wordt het verzoek op formele gronden niet in behandeling genomen, ondanks 
ondersteunende verklaringen van de behandelende artsen.  

In oktober/ november wordt een van de meisjes opnieuw in het ziekenhuis opgenomen voor 
behandeling. De artsen dienen op grond van de noodzakelijke intensievere zorg en betere begeleiding 
die Danny en Rianne kunnen bieden, bij de kinderbescherming het verzoek in tot plaatsing van de 
meisjes in het gezinshuis. Op grond van medische noodzaak en onder toezicht van het weeshuis. 
Dit wordt door de kinderbescherming voor beide meisjes vrijwel direct toegewezen en met instemming
 vanuit het weeshuis geregeld. Daarmee gaan de meisjes in november heel onverwachts fulltime deel 
uitmaken van het gezin. Het gezin kan vanwege de bijzondere constructie geen beroep doen op de voor 
pleegzorg geldende vergoeding van de Roemeense staat. De extra kosten voor opvang komen dan ook 
voor zover mogelijk voor rekening van de stichting. 

Dit plaatst het bestuur voor de uitdaging om op korte termijn te voorzien in de daarvoor benodigde 
financiën. Daar worden direct acties voor uitgezet die leiden tot een lichte verhoging van de 
maandelijkse inkomsten en meerdere eenmalige of specifieke toezeggingen, zoals voor 
onderwijskosten van een van de meisjes. Op korte termijn kan voorzien worden in de benodigde 
algemene financiën, voor de langere termijn kan die nog niet geborgd worden. 

Zorg voor gezin Danny en Rianne 
Aan concrete zorg voor het gezin heeft Obed dit jaar vormgegeven door het voor haar rekening nemen 
van de AOW premie van Danny en Rianne. Er heeft een persoonlijk bezoek plaatsgehad van het bestuur 
aan het gezin.  Op initiatief van het bestuur heeft er een gesprek met het TFT (thuisfrontteam) en de 
pastoraal begeleider van het gezin plaatsgevonden na het bezoek van bestuur aan Roemenië. Hierin zijn 
recente ervaringen gedeeld en is nader met elkaar afgestemd op het gebied van ondersteuning op 
diverse levensterreinen. Daarnaast vind er regelmatig contact plaats tussen bestuursleden en Danny en 
Rianne via skype en app. 

Overige activiteiten 
In januari brak er brand uit in het weeshuis van de meisjes en is het gebouw zelf volledig afgebrand. 
We kregen een verzoek om een bijdrage te leveren aan eerste hulp in vervangende kleding voor de 
kinderen uit het huis. 

Vanuit de naschoolse opvang Casa Perla kwam opnieuw het verzoek om schooltassen en –spullen voor 
de Romakinderen. In het voorjaar is er hiervoor een actie gedaan door de kinderdienst van Evangelische 
gemeente Immanuël. Deze actie heeft 100 tassen met schoolspullen opgeleverd. 
Tijdens de jeugdreis in de zomer is een uitje georganiseerd voor de kinderen uit het Romadorp.

Door school voor bijzonder onderwijs De Wingerd uit Nunspeet werden schooltafels, stoelen en een 
kast geschonken voor de naschoolse opvang Casa Perla. Stichting Obed heeft gezorgd dat het op de 
plaats van bestemming kwam. 
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Publiciteit en naamsbekendheid

Stichting Obed heeft op initiatief van een betrokken donateur met een kraam deelgenomen aan de 
Hessendag. Er waren diverse gedoneerde producten te koop en er was een loterij georganiseerd, 
waardoor er directe opbrengst was voor het gezinshuis. Daarnaast is er door het uitreiken van nieuwe
flyers over het werk van het gezinshuis een nieuwe groep mogelijke betrokkenen bereikt.

Een uitnodiging voor een presentatie in een ouderengroep van een plaatselijke kerk was een direct 
gevolg hiervan. 

Er is een kinderflyer ontwikkeld, deze wordt samen met een klein pakket beschikbaar gesteld voor 
spreekbeurten op de (basis)school en kan uitgereikt worden bij algemene promotie activiteiten. 

Voor het overige zijn er dit jaar naast de gebruikelijke kanalen van nieuwsbrief, delen op Facebook en 
de website geen nieuwe activiteiten ontwikkeld. 

Bestuur

Samenstelling
Gedurende het hele jaar is het bestuur stabiel geweest, bestaande uit voorzitter, secretaris en 
penningmeester. In het voorjaar is er een rondschrijven geweest voor een nieuw bestuurslid c.q. 
voorzitter, maar dit heeft niet geleid tot nieuwe bestuursleden. De noodzaak voor een groter aantal 
bestuursleden blijft onverminderd, gezien het aantal taken wat gedaan moet worden.  

Het bestuur heeft ervoor gekozen om een aantal taken door personen buiten het bestuur te laten 
uitvoeren. Zoals bv onderhoud aan de website en een aantal concrete acties, zoals de Hessendag. 
Waar mogelijk hopen we dit in de toekomst uit te breiden, zodat ook bij een klein blijvend bestuur er 
meerdere taken opgepakt en uitgevoerd kunnen worden door andere aan de stichting verbonden
vrijwilligers. 

Bezoldiging medewerkers, bestuurders en vrijwilligers 
Namens Stichting Obed zijn Danny en Rianne Kommer actief in Roemenië. Zij ontvangen geen 
bezoldiging voor hun werk. Wel hebben zij de mogelijkheid om kosten die zij maken voor het realiseren 
van de doelstellingen van Stichting Obed te declareren.

De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen 
onder voorwaarden gebruik maken van de mogelijkheid om gemaakte onkosten voor de stichting te 
declareren.  

Activiteiten
Het bestuur heeft in 2017 negen keer formeel vergaderd, waarvan één keer met het TFT en één keer in
aanwezigheid van Rianne. 

In maart heeft de stichting een bus aangeschaft voor het vervoer van de kinderen van het gezinshuis. 
Dit werd mogelijk dankzij een grote gift van derden. Er is een overeenkomst gesloten met Danny en 
Rianne over eigendom en gebruik van de bus. 

In mei heeft het bestuur een bidstond georganiseerd over te nemen beslissingen rondom het huis. 
Circa 30 mensen waren uitgenodigd, waarvan 2 mensen gehoor gaven aan de oproep door te komen. 
Meerdere aangeschrevenen hebben thuis meegebeden. 
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Eind juni zijn de penningmeester en voorzitter van het bestuur 5 dagen op bezoek geweest bij het 
gezinshuis om de situatie ter plekke te kunnen zien, en de relatie met Danny en Rianne te onderhouden.

In december heeft het bestuur een bedankkaart gestuurd aan alle vaste gevers en andere betrokkenen 
bij de stichting, als teken van waardering van hun betrokkenheid en inzet. 

Het bestuur is in de loop van 2017 gebruik gaan maken van OneDrive voor haar documentatie. 
Het gebruik van het boekhoudprogramma is beëindigd, daar dit geen meerwaarde bleek te hebben.

Gedurende het jaar hebben er diverse persoonlijke en skypecontacten plaatsgehad tussen bestuur en
eigenaar van het pand om te overleggen over verbouwing, vergunning en verkoop van de woning. Dit 
heeft wel geleid tot diverse acties, maar nog niet tot een overeenkomst. In 2018 zal dat worden 
voortgezet.

Acties van derden ten behoeve van Obed 
Een steeds groeiende groep mensen raakt betrokken bij het werk van het gezinshuis. In 2017 is het 
bestuur een aantal keren benaderd door mensen of zij een actie ten behoeve van Obed mochten doen. 
Vanuit het bestuur wordt hiervoor dan promotiemateriaal beschikbaar gesteld. De volgende acties 
vonden op deze manier plaats:
- Een groeigroep van Evangelische gemeente Immanuël heeft een paasactie georganiseerd waarvan de 
opbrengst ten goede is gekomen aan de stichting. 
- Op initiatief van een betrokken donateur is er een flessenbonactie gehouden in supermarkten in 
Heerde en Epe. 
- In 2017 is er tijdens het Jij- weekend in oktober opnieuw gecollecteerd voor Stichting Obed. Op hun 
verzoek is daarvoor is een nieuwe nieuwsbrief gemaakt en een filmpje door Danny en Rianne.

Contact Danny en Rianne
Maandelijks vindt er een week voor de bestuursvergadering skypecontact plaats tussen de voorzitter en 
Danny en Rianne. Hierin wordt de stand van zaken op het werkveld besproken, verzoeken en plannen 
overlegd. Hiervan wordt verslag gedaan in de bestuursvergadering.  

Voor korte afstemming met betrekking tot concrete zaken kan gebruik gemaakt worden van WhatsApp, 
waarin de bestuurders en Danny en Rianne deelnemer zijn. 

Danny en Rianne hebben inzage in de definitieve bestuur notulen. 

De penningmeester en voorzitter van het bestuur hebben van 7 tot 12 juli 2017 een bezoek gebracht aan 
het gezinshuis van Danny en Rianne. Tijdens deze dagen is veel besproken en onderling afgestemd ten 
aanzien van het pand, toekomstplannen en op te starten acties. Daarnaast heeft het bestuur mee
kunnen kijken in het dagelijks functioneren van het gezin, de geplaatste kinderen en de concrete 
leefomstandigheden. Tijdens het bezoek heeft het bestuur kunnen constateren dat het goed gaat met 
het gezin en dat de meisjes zeer veel vordering hebben gemaakt in hun ontwikkeling. Ook is 
geconstateerd dat voor de lange termijn meer ondersteuning zinvol kan zijn op een aantal terreinen. 
Hierover is na terugkomst overleg geweest tussen bestuur, TFT en pastoraal begeleider om te kijken wie 
op welk terrein die ondersteuning kan (gaan) bieden. 

De contacten tussen bestuur en werkveld lopen goed en plezierig. Ten aanzien van het huis zijn 
afspraken gemaakt over de verdere aanpak van verbouwing en aanschaf van de woning. Deze zijn later 
vastgelegd in de notulen van het bestuur.  
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Conclusie en toekomstplannen

Wat betreft de doelen op het werkveld mogen we constateren dat die in 2017 boven verwachting zijn 
gerealiseerd.
Zo is er de beschikking over een busje voor het vervoer van het gehele gezin en is er een start gemaakt 
met de verbouwing. Ook hebben we tegemoet kunnen komen aan verzoeken vanuit Roemenië, zoals bij 
de brand in het weeshuis en de schoolspullen voor Casa Perla. 

Daarnaast nog het allerbelangrijkste; de toewijzing van de fulltime zorg van de meisjes aan het 
gezinshuis en zijn we in staat geweest in de onkosten van hun levensonderhoud en school te voorzien. 

Wat betreft de bestuurlijke speerpunten voor 2017 moeten we helaas concluderen dat we maar ten dele
in staat zijn geweest die te realiseren.  

Wat betreft de aanschaf van het pand bleek dat er meerdere tussenstappen gezet moesten worden in 
onderzoek en vergunningen. Het bestuur verwacht dat deze gerealiseerd zullen worden in 2018 zodat 
we verder kunnen gaan met dit traject. Inmiddels zijn er, in overleg met de huidige eigenaar, wel vast 
stappen gezet in het geschikt maken van het pand voor het gezinshuis. 

Wat betreft uitbreiding van het bestuur moeten we helaas concluderen dat we, ondanks meerdere
acties op dat terrein, hierin niet zijn geslaagd. Wel zijn er in de loop van het jaar meerdere vrijwilligers
betrokken geraakt en ingezet, die een deel van de uitvoerende taken van het bestuur hebben kunnen 
overnemen. Daardoor zijn we wel zichtbaar geweest en is de naamsbekendheid van de stichting verder 
toegenomen. 

Ook is de groep vaste donateurs toegenomen, evenals de vaste giften. Bij incidentele acties blijkt dat 
we inmiddels een beroep kunnen doen op een trouwe achterban. 

In 2018 zal de aandacht van het bestuur opnieuw uitgaan naar het opstarten van activiteiten voor het 
verwerven van de noodzakelijke financiële middelen voor het aanschaffen van een pand voor het 
gezinshuis. Het verlangen daarbij is het pand geschikt en zo mogelijk in eigendom te hebben voordat 
officiële en fulltime pleegzorg mogelijk is. 

Naast de financiële middelen zal het bestuur in 2018 ook op zoek gaan naar bouwkundige ondersteuning 
om het huidige pand verantwoord aan te pakken. Het bestuur zal ook in 2018 op zoek blijven naar 
aanvulling van het bestuur, zodat de continuïteit van kwaliteit en kwantiteit van het bestuurlijk 
functioneren ook in de toekomst gewaarborgd kan worden.

Daarnaast wordt uitgezien naar een bestuurslid, bij voorkeur de voorzitter, die in staat is de 
voortrekkersrol te spelen bij de overgang van de stichting van de opzet en beleid formulerende fase, 
naar de fondsenwervende fase.

De begroting 2018 is vastgesteld, we verwijzen naar de bijlage achter de jaarrekening waarin de
begroting 2018 is opgenomen.

Namens het bestuur,  

Joke de Beer-Hogenes 
Voorzitter Stichting Obed 
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Balans 31-12-2017

Materiële vaste activa (1) 5.611      688          

Liquide middelen (2) 11.364    9.264      

Overige vorderingen (3) 1              438          

Totaal activa 16.976    10.390    

Continuïteitsreserve (4) 6.078      5.128      

Bestemmingsreserve (5)
Bestemmingsreserve medische kosten -               455          
Bestemmingsreserve activa doelstelling 5.611      688          

5.611      1.142      
Bestemmingsfondsen (6)
Bestemmingsfonds verbouwing 3.943      2.041      
Bestemmingsfonds busje -               1.832      
Bestemmingsfonds transport -               10            
Bestemmingsfonds schoolspullen 410          5              
Bestemmingsfonds medisch traject 121          -               
Bestemmingsfonds vergunning 790          -               

5.264      3.888      

Overige schulden (7) 23            232          

Totaal passiva 16.976    10.390    

20162017
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Staat van baten en lasten 2017

Baten eigen fondswerving
- Particulieren 11.410     10.000    8.731      
- Bedrijven 281          -               650          
- Baten van andere organisaties 5.250       -               461          

16.940    10.000    9.842      

Baten actie derden 5.847      3.500      7.804      

Rentebaten 1              -               5              

Totaal baten 22.788    13.500    17.651    

Besteed aan doelstellingen
- Familiehuis 13.701     12.000    9.659      
- Lokale projecten 1.592       -               1.460      

15.293    12.000    11.119    

Kosten eigen fondswerving 256          800          360          

Kosten beheer en administratie 445          400          396          

Totaal lasten 15.994    13.200    11.875    

Saldo van baten lasten 6.795      300          5.776      

Saldo toegevoegd/onttrokken aan:
- Continuïteitsreserve 950      761          
- Bestemmingsreserve 4.469   1.142      
- Bestemmingsfondsen 1.376   3.873      

6.795      5.776      

Kostenpercentages 2017 2016
Besteed aan doelstellingen t.o.v. totaal lasten 96% 94%
Besteed aan doelstellingen t.o.v. totaal baten 67% 63%
Kosten eigen fondswerving t.o.v. baten eigen fondswerving 2% 4%
Kosten beheer en administratie t.o.v. totale kosten 3% 3%

20162017 Begroot 2017
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Toelichting bij de jaarrekening

Algemeen

Financieel beleid
Stichting Obed wil de aan haar toevertrouwde middelen op een verantwoorde manier besteden aan 
haar doelstellingen. Gevolg hiervan is dat niet alle middelen direct besteed kunnen worden aan de
doelstellingen. Tijdelijk overtollige middelen worden geplaatst op een spaarrekening bij een grootbank.

Grondslagen algemeen

Toegepaste standaarden
Het bestuur van Stichting Obed heeft er voor gekozen om vrijwillig te voldoen aan de RJ Richtlijn 650 -
Fondswervende instellingen. De jaarrekening is opgesteld op 20 juni 2018.

Vergelijkende cijfers
Daar waar nodig zijn de vergelijkende cijfers aangepast om aan te sluiten op de huidige rubricering.

Valutaomrekening
De jaarrekening luidt in euro’s, hetgeen de functionele en presentatievaluta van de stichting is. Een
transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de functionele
valutakoers op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen
de functionele valutakoers op de balansdatum. Koersverschillen worden verwerkt in de staat van baten
en lasten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Afschrijvingen vinden tijdsgelang
plaats. Activering vindt plaats voor activa met een waarde groter dan €100 en indien er een duidelijk
aanwijsbare bijdrage van de activa aan de doelstelling of bedrijfsvoering is.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
- Inventaris 20%
- Vervoersmiddelen 33%
De vervoersmiddelen worden afgeschreven tot een restwaarde van 10%.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa waarderen we tegen nominale waarde, indien nodig verminderd
met een voorziening voor oninbaarheid.

Continuïteitsreserve
Een continuïteitsreserve wordt aangehouden om de doelstellingen in de toekomst te kunnen blijven
continueren. De continuïteitsreserve is met name benodigd om tekorten op te vangen bij
achterblijvende baten. Stichting Obed kiest ervoor om de richtlijn "Financieel Beheer Goede Doelen"
van  Goede Doelen Nederland te volgen. Deze richtlijn stelt dat de continuïteitsreserve maximaal
anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie mag bedragen.
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Stichting Obed rekent de volgende kosten tot de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie:
- Huisvestingskosten in Roemenië
- Kosten eigen fondswerving (publiciteit)
- Algemene kosten

Overige reserve
Eventuele tijdelijke overschotten worden toegevoegd aan de overige reserve. Het bestuur zal eventuele
overschotten binnen een redelijk termijn besteden aan de doelstelling.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn door het bestuur geoormerkte gelden. Bestemmingsreserves zullen gevormd
worden voor onderdelen van de doelstelling die niet gefinancierd kunnen worden uit reguliere baten.
De reserve voor de financiering van de activa doelstelling is eigen vermogen dat niet zonder meer kan
worden besteed, omdat hiermee de activa zijn gefinancierd.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen kennen een bestemming die is aangegeven door onze donateurs. Gelden worden
alleen aangemerkt als een bestemmingsfonds indien de aangegeven bestemming in lijn ligt met de
doelstelling van Stichting Obed.

Overige schulden
Overige schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het saldo van baten en lasten

Baten worden in de staat van baten en lasten bruto opgenomen. De kosten van fondswerving worden
onder de lasten verantwoord. Giften worden verwerkt in het jaar dat deze ontvangen zijn. Toezeggingen
worden verantwoord op moment van toezegging.

Baten uit eigen fondswerving
De baten uit eigen fondswerving worden bruto opgenomen. Baten waarvoor een specifieke bestemming
is aangewezen worden in de toelichting op de staat van baten en lasten vermeld.

Baten acties derden
Ontvangen gelden uit hoofde van acties die niet door Stichting Obed zijn gevoerd worden opgenomen
onder de baten uit acties derden.

Rentebaten
Rentebaten worden verwerkt in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Lasten besteed aan doelstelling
Onder de bestedingen aan doelstellingen worden alle kosten opgenomen die betrekking hebben op het
realiseren van de doelstelling. Deze lasten bestaan uit de kosten voor het familiehuis en de kosten voor
de lokale projecten die in Roemenië ondersteund worden.

Kosten eigen fondswerving
Onder de kosten eigen fondswerving worden de kosten verantwoord die betrekking hebben op de
middelen die benodigd zijn voor de fondswerving. Dit zijn kosten van promotiematerialen en kosten van
activiteiten voor fondswerving.
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Kosten beheer en administratie
De kosten voor beheer en administratie bestaan uit de kosten voor het beheersen van de stichting en
het voeren van de administratie. Dit betreft kosten die niet rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de
doelstellingen.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa (1)
Totaal Totaal

Inventaris Vervoersmiddelen 2017 2016
1 januari
Cumulatieve aanschafwaarde 695            -          695          -          
Cumulatieve afschrijvingen 7                -          7              -          
Boekwaarde 1 januari 688            -          688          -          

Mutaties boekjaar
Investeringen -             6.750      6.750      695          
Afschrijvingen 139            1.688      1.826      7              
Mutaties boekjaar 139            8.438      8.576      688          

31 december
Cumulatieve aanschafwaarde 695            6.750      7.445      695          
Cumulatieve afschrijvingen 146            1.688      1.833      7              
Boekwaarde 31 december 549            5.063      5.611      688          

In 2017 is overgegaan tot de aanschaf van een Volkswagen Transporter. De Volkswagen is aangeschaft
zodat het gezin vervoerd kan worden. Het betreft een gebruikte bus uit 2012, waarvan de economische
levensduur wordt geschat op 3 jaar. De restwaarde na 3 jaar wordt geschat op € 675 (= 10%).

Liquide middelen (2)
2017 2016

Kasgeld 385          6              
Bankrekeningen 3.979      4.258      
Spaarrekeningen 7.000      5.000      

11.364    9.264      

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van Stichting Obed.

Overige vorderingen (3)
2017 2016

Nog te ontvangen rente 1              5              
Nog te ontvangen toezeggingen -               433          

1              438          

Activa ten behoeve van doelstelling
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Continuïteitsreserve (4)
2017 2016

Stand per 1 januari 5.128      4.367      
Dotatie / onttrekking 951          761          
Stand per 31 december 6.078      5.128      

Het bestuur heeft de continuïteitsreserve vastgesteld op maximaal € 10.000. Dit betreft 1,5 maal de 
structurele kosten van de stichting. Er zijn onvoldoende middelen om de continuïteitsreserve aan te
vullen tot € 10.000. Derhalve heeft het bestuur het onbestemde gedeelte van het resultaat toegevoegd 
aan de continuïteitsreserve.

Bestemmingsreserves (5)

Bestemmingsreserve medisch traject 2017 2016
Stand per 1 januari 455          -               
Toegekend door bestuur -               500          
Onttrokken 455          45            
Stand per 31 december -               455          

Eind 2016 is gestart met een medisch traject voor de twee meisjes die momenteel in de weekenden en 
vakanties worden opgevangen in het familiehuis. De ontvangen giften voor het traject waren niet 
toereikend, waardoor het bestuur heeft besloten € 500 te reserveren voor de kosten van het medische
traject. In 2017 is dit bedrag besteed aan het medisch traject.

Bestemmingsreserve activa doelstelling 2017 2016
Stand per 1 januari 688          -               
Investeringen 6.750      695          
Afschrijvingen 1.826      7              
Stand per 31 december 5.611      688          

De bestemmingsreserve activa doelstelling is gevormd om het gedeelte van het vermogen waarmee de 
activa zijn gefinancierd te beklemmen. De hoogte van de bestemmingsreserve is gelijk aan de
waardering van de activa ten behoeve van de doelstelling.

Bestemmingsfondsen (6)

2016 Bij Af 2017
A) Bestemmingsfonds familiehuis -               31            31            -               
B) Bestemmingsfonds verbouwing 2.041      4.954      3.051      3.943      
C) Bestemmingsfonds busje 1.832      5.250      7.082      -               
D) Bestemmingsfonds transport 10            13            23            -               
E) Bestemmingsfonds schoolspullen 5              1.594      1.189      410          
F) Bestemmingsfonds medisch traject -               562          441          121          
G) Bestemmingsfonds brand weeshuis -               135          135          -               
H) Bestemmingsfonds vergunning -               790          -               790          
Totaal bestemmingsfondsen 3.888      13.327    11.951    5.264      
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A) Bestemmingsfonds familiehuis
In 2017 hebben we alle gelden die binnengekomen zijn voor het familiehuis kunnen besteden aan de
kosten die gemoeid gaan met het familiehuis. 

B) Bestemmingsfonds hulpgoederen
In 2017 heeft wederom een jongerenreis plaatsgevonden met als doelstelling te helpen bij het 
familiehuis en in de directe omgeving. Het overschot van deze reis is bestemd voor verdere verbouwing
van het familiehuis.

C) Bestemmingsfonds busje
Eind 2016 is gestart met de werving voor het aanschaffen van een persoonsbus voor het dagelijks
vervoer van het gezin. In februari 2017 is het busje aangeschaft. De aanschaf van de bus is mede
mogelijk gemaakt door een Amerikaanse stichting, die een behoorlijke bijdrage heeft verstrekt.

D) Bestemmingsfonds transport
Het bestemmingsfonds transport is aangewend voor brandstofkosten samenhangend met het 
vervoeren van hulpgoederen naar Roemenië. Dankzij basisschool De Wingerd uit Nunspeet konden
wij de buitenschoolse opvang in het Roma dorp voorzien van nieuwe tafels en stoelen.

E) Bestemmingsfonds schoolspullen
In 2017 heeft de schoolspullenactie weer plaatsgevonden. Met dank aan de kindernevendienst van de
Immanuel gemeente in Heerde is actief ingezameld om schooltassen bijeen te krijgen voor kinderen
uit het Roma dorp. Doordat er na afsluiting van de actie een aantal donateurs besloten alsnog te willen
bijdragen aan deze actie, resteert eind 2017 een saldo. Dit saldo zal aangewend worden om te kunnen
voorzien in aanvullende vragen voor schoolspullen óf voor de volgende actie die hiervoor zal worden
uitgevoerd.

F) Bestemmingsfonds medisch traject
Het bestemmingsfonds medisch traject is bestemd voor de onkosten die voortvloeien vanuit de 
gezondheid van de twee meisjes die momenteel onderdeel zijn van het gezinshuis. De medische
kosten worden niet vergoed door de Roemeense overheid. De verwachting is dat het batige saldo
volledig in 2018 besteed wordt aan het medisch traject.

G) Bestemmingsfonds brand weeshuis
In januari 2017 heeft een brand plaatsgevonden in het meisjes weeshuis in Bradet. In dit weeshuis
woonden op dit moment de meisjes die onderdeel zijn van het gezinshuis. De Roemeense staat is
verantwoordelijk voor herbouw en opvang van de in het weeshuis geplaatste meisjes. Stichting Obed
heeft een verzoek gekregen te voorzien in de eerste nood, met name op het gebied van kleren.

H) Bestemmingsfonds vergunning
Eind 2017 is het besluit genomen om een vergunningsaanvraag in te dienen voor het verbouwen van
het pand. Voordat een verbouwing plaats kan vinden dient het kavel opnieuw kadastraal geregistreerd
te worden, het land opnieuw gemeten worden en het pand moet bouwkundig worden geïnspecteerd.
Stichting Obed is gestart met het vergunningstraject, waarbij de eigenaresse van de woning een
bijdrage doet in de hiermee gemoeide kosten.
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Overige schulden (7)
2017 2016

Nog te betalen bankkosten 23            21            
Nog te betalen declaraties -               211          

23            232          

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting Obed heeft zich gecommiteerd om maandelijks het volgende bij te dragen aan het familiehuis:
- € 270 bijdrage voor de huur van het huis;
- € 75 bijdrage voor de huur van alle bijgebouwen bij het huis; en
- € 70 bijdrage voor het opvangen van de meisjes in de weekenden
Op jaarbasis is dit een toezegging van € 4.980. De toezegging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Stichting Obed heeft zich daarnaast tot en met februari 2018 gecommiteerd om € 180 per maand bij
te dragen aan de maandelijkse onkosten voor de opvang van de pleegkinderen. Indien Stichting Obed
beschikt over voldoende middelen is ze voornemens deze verplichting te verlengen.

Daarnaast heeft Stichting Obed toegezegd de AOW-premie die Danny en Rianne moeten betalen als
gevolg van het wonen in het buitenland te betalen.
De jaarlijkse lasten hiervan zijn € 1.052. De toezegging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten eigen fondswerving (8)
2017 Begroot 2016

- Baten van particulieren 11.410    10.000    8.731      
- Baten van bedrijven 281          -               650          
- Baten van andere organisaties zonder winststreven 5.250      -               461          

16.940    10.000    9.842      

De baten van andere organisaties zonder winststreven betreft baten verkregen van een Amerikaanse 
stichting.

Baten eigen fondswerving naar oormerking: 2017 Begroot 2016
- Vrij te besteden 9.460      8.000      9.114      
- Familiehuis 31            2.000      -               
- Busje 5.250      -               -               
- Verbouwing 701          -               -               
- Vergunning 790          -               -               
- Transport 13            -               -               
- Brand weeshuis 135          -               -               
- Medisch traject 562          -               728          

16.940    10.000    9.842      

De oormerkingen zijn gebaseerd op omschrijving van de gever of in het geval geoormerkte werving 
heeft plaatsgevonden. De geoormerkte gelden zijn toegevoegd aan de bestemmingsfondsen.
De stichting heeft in 2017 voldoende algemene giften verkregen om te kunnen voldoen aan haar 
verplichtingen.

Baten acties derden (9)
2017 Begroot 2016

- Algemeen -               -               400          
- Familiehuis -               -               2.071      
- Busje -               -               1.832      
- Verbouwing 4.253      3.500      3.501      
- Schoolspullen 1.594      -               -               

5.847      3.500      7.804      

De acties derden betreffen acties die gestart zijn door derden ten behoeve van Stichting Obed.
Deze acties worden over het algemeen niet begroot door Stichting Obed. De jaarlijks terugkerende
jeugdreis geeft echter wel aanleiding tot het opnemen van een post in de begroting.
De actie voor de schoolspullen is gevoerd door de kinderen van de Evangelische gemeente Immanuël
te Heerde. Door hun inzet hebben we veel Roemeense kinderen kunnen voorzien van een eigen tas met
noodzakelijke schoolspullen.

Rentebaten (10)
De rentebaten bestaan uit de rente die is ontvangen over de spaarrekening.
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Besteed aan doelstelling (11)
2017 Begroot 2016

- Familiehuis 13.701    -               9.659      
- Lokale projecten 1.592      -               1.460      

15.293    -               11.119    

Besteed aan doelstelling - familiehuis 2017 Begroot 2016
- Huurkosten 4.140      4.200      3.795      
- Kosten AOW-premies 1.052      1.000      2.215      
- Verbouwingskosten 2.784      1.500      -               
- Autokosten 1.933      2.200      1.940      
- Kosten weekendpleegzorg 1.070      900          840          
- Medisch traject 896          1.000      862          
- Afschrijvingen activa doelstelling 1.826      1.200      7              

13.701    12.000    9.659      

De kosten van het familiehuis zijn verder gestegen dan begroot. Voor 2017 was reeds begroot dat er
geïnvesteerd zou moeten worden in het familiehuis en in activa. De aanschaf voor het busje en de 
daarbij behorende kosten zijn noodzakelijk om met het hele gezin te kunnen reizen. Door aanvullend
beschikbare fondsen heeft verdere (noodzakelijke) verbouwing kunnen plaatsvinden.

Besteed aan doelstelling - lokale projecten 2017 Begroot 2016
- Schoolproject 1.189      -               -               
- Casa Perla 267          -               1.460      
- Onkosten brand weeshuis 136          -               -               

1.592      -               1.460      

De kosten voor de lokale projecten zijn niet begroot, daar de focus van Obed in 2017 lag op de realisatie
en ontwikkeling van het familiehuis. Door acties van derden heeft Obed in 2017 alsnog kunnen 
bijdragen aan lokale projecten in de directe omgeving van het familiehuis.

Kosten eigen fondswerving (12)
2017 Begroot 2016

- Promotiematerialen 211          400          -               
- Kosten fundraisers 45            400          360          

256          800          360          

In 2017 heeft Obed nieuwe folders laten drukken. Deze folders zijn gebruikt om nieuwe donateurs
te benaderen. Dit heeft zich vertaald in een toename aan eenmalige donateurs.
De kosten voor de fundraisers hebben betrekking op de Hessendag. De opbrengst van de Hessendag
heeft de kosten ruimschoots overtroffen.
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Kosten beheer en administratie (13)
2017 Begroot 2016

- Administratiekosten 81            140          138          
- Bankkosten 274          240          232          
- Beheerskosten 90            20            25            

445          400          396          

De administratiekosten zijn afgenomen als gevolg van het niet meer gebruik maken van een betaald
boekhoudpakket. De bankkosten nemen toe als gevolg van een toenemend aantal transacties.
De beheerskosten bestaan uit de kosten voor het verlengen van het websitedomein voor een termijn
van 3 jaar.

Bezoldiging van bestuurders

De bestuurders van Stichting Obed krijgen geen bezoldiging. Gemaakte onkosten kunnen worden
vergoed, mits vooraf goedgekeurd.
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Ondertekening van de jaarrekening

Zwolle, 22 juni 2018

J.A. de Beer-Hogenes - voorzitter

D.M. Klomp - penningmeester

P. Kleijn-Stuij - secretaris
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Begroting 2018

Baten Werkelijk
Begroot 2017

Baten eigen fondswerving 20.000    16.940    
Baten acties derden 3.500      5.847      
Rentebaten -               1              

23.500    22.788    

Lasten
Begroot 2017

Besteed aan doelstelling 27.500    15.293    
Kosten eigen fondswerving 500          256          
Kosten beheer en administratie 500          445          

28.500    15.994    

Resultaat -5.000     6.794      

Voor 2018 wordt een negatief resultaat begroot. Dit resultaat vloeit voort vanuit de verwachte
besteding van de bestemmingsfondsen. Voor 2018 staat verdere verbouwing van het familiehuis
gepland.
Tegelijkertijd zal Obed inzetten op een verdere groei van haar (vaste) achterban, ten einde ook de
doelstellingen op langer termijn te kunnen waarborgen.
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