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Voorwoord
Voor u ligt de jaarrekening van de Stichting Obed over het jaar 2018.
Het was een jaar van de eerste grote bestuurswisseling sinds de oprichting van de stichting in 2014. Zowel
voor de functies van secretaris als voor de functie van voorzitter zijn nieuwe mensen aangetreden.
Zowel het oude als het nieuwe bestuur hebben veel tijd en energie gestoken in het verder bouwen en
uitwerken van de speerpunten voor het realiseren van een gezinshuis in Ghimbav, Roemenië, waarbij
Danny en Rianne Kommer de rol van gezinsouders invullen.
Het nieuwe bestuur heeft, zoals mag worden verwacht van nieuwe bestuurders, ook nieuwe projecten
opgestart die doorlopen tot 2019 en verder. Verderop in het jaarverslag nemen we u hier in mee.
Dit werk kunnen wij niet zonder onze Schepper doen. Keer op keer is bewezen dat de hand van God
zichtbaar is geweest en zeker op momenten dat dit hard nodig was. Daarom is gebed essentieel nu en in
de toekomst om God te betrekken bij het verder realiseren van het gezinshuis en de besluiten die genomen
moeten worden.
De voorzitter,
Dick Verlaan
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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 fiscaal aftrekbaar voor donateurs.

Op het werkveld
Pleegzorg
Eind 2017 is toestemming verkregen om de meisjes Ana en Andreea fulltime op te vangen in het gezinshuis.
Ze voelen zich thuis in het gezin. Zij ontwikkelen zich zeer positief, zijn blij en hebben duidelijk een plek
gekregen in het gezin van Danny en Rianne. In november wordt gedurende de weekenden ook een
16-jarig meisje opgevangen. Ook zij heeft merkbare achterstanden opgelopen.
Het mag duidelijk zijn dat deze kinderen niet de zorg en aandacht hebben gekregen die noodzakelijk was
voor hun ontwikkeling. Gelukkig mogen zij dit in het gezinshuis wel ontvangen.
Om de noodzakelijke sociale en medische zorg te kunnen geven draagt Obed de kosten die hiermee
gemoeid gaan. Obed zal hiervoor donateurs blijven werven. Vanuit het weeshuis en/of de Roemeense
staat krijgen zowel Danny en Rianne als Stichting Obed geen vergoedingen.
Op 12 juli is Ana aan haar rechtervoet geopereerd. Een spannende operatie, maar ze heeft het super
gedaan. Vijf dagen later mocht ze weer naar het gezinshuis voor revalidatie. De operatie is een groot
succes gebleken, ze loopt nu een stuk beter. De effecten van de operatie zijn dusdanig positief, dat verdere
operaties wellicht komen te vervallen.
Het bestuur en Danny en Rianne zien uit naar februari 2019. Dat is het moment waarop een definitieve
verblijfsvergunning kan worden aangevraagd, omdat ze dan vijf jaar in Roemenië wonen.
De verblijfsvergunning is noodzakelijk om definitief de pleegzorg toegewezen te krijgen.
Nu, juni 2019, tijdens de afronding van dit jaarverslag kunnen we u berichten dat de verblijfsvergunningen
zijn verkregen. Ook is door de rechter de pleegzorg voor beide meisjes toegewezen.
Huisvesting gezinshuis
In februari 2017 is het besluit genomen dat het gezinshuis moet komen op de huidige locatie in Ghimbav.
Danny en Rianne wonen momenteel met hun gezin in het huis, wat ook een aantal bijgebouwen kent.
Vanuit het vertrekpunt dat het huis daar moet komen hebben diverse besprekingen en onderhandelingen
plaatsgevonden met de huidige eigenaar om het pand, bijgebouwen en grond te kopen. Dat heeft in 2018
nog niet geleid tot een overeenkomst waar alle partijen zich in konden vinden. Evenwel zal dit proces in
2019 onverminderd worden voortgezet om een voor alle partijen constructieve overeenkomst te sluiten.
Tot die tijd blijft het pand gehuurd door Obed, alle aanpassingen die Obed doorvoert aan het pand leiden
niet tot een hogere verkoopprijs of een huurverhoging.
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Tijdens de zomervakantie heeft ook dit jaar een groep jongeren verbonden aan de Evangelische gemeente
Immanuël uit Heerde diverse verbouwingen uitgevoerd. Tijdens hun reis is het dak van het bijgebouw
geheel vernieuwd en is de eerste verdieping van het woonhuis voorzien van een nieuw gipsplafond.
Tegelijkertijd met deze reis is het gehele dak van het woonhuis ook vernieuwd, zodat de vochtproblemen
opgelost zijn.
De kadastrale gegevens van het woonhuis zijn vernieuwd in 2018. Door een aantal wijzigingen in de
registraties in Roemenië was het noodzakelijk om het land en de woning opnieuw in te meten en te
registreren bij het Roemeense kadaster. Gelet op de toekomst plannen van Obed is ook direct een
vergunningsprocedure gestart voor de toekomstige verbouwingsplannen. De kosten van dit project zijn
gedeeld door de huidige eigenaar van het pand en door Stichting Obed.
Contacten bestuur en het werkveld
Voorafgaand en/of na elke bestuursvergadering heeft de voorzitter contact middels skype of telefoon.
Hierbij worden de bespreekpunten en besluiten van het bestuur besproken. Vanzelfsprekend brengen
ook Danny en Rianne hun bespreekpunten naar voren.
Het nieuwe bestuur heeft in november een werkbezoek gebracht aan het gezinshuis. Tijdens dit bezoek
zijn de onderlinge verwachtingen en speerpunten voor de komende bestuursperiode besproken.
Afgesproken is dat het huidige bestuur ook de komende jaren elk jaar een werkbezoek zal plannen.
In december zijn Danny en Rianne in Nederland op bezoek geweest. Tijdens hun bezoek heeft een meeting
plaatsgevonden tussen Danny en Rianne, hun ouders, het bestuur, oud-bestuurders en vrijwilligers die de
stichting ondersteunen met hun kennis en vaardigheden.
Overige activiteiten
Tijdens de jongerenreis in de zomer zijn ook dit jaar weer veel activiteiten voor kinderen uit een
nabijgelegen Roma-dorp georganiseerd. Middels knutselen, spelletjes en andere leuke activiteiten is
geïnvesteerd in deze kinderen. Ook is een uitje georganiseerd voor alle kinderen die betrokken zijn bij een
buitenschoolse opvang in het Roma-dorp.

Publiciteit en naamsbekendheid
Online
In november is een start gemaakt met het opzetten van een geheel nieuwe website. Het bestuur heeft
hiertoe ook externe expertise ingeroepen in haar streven een website te ontwikkelen die voldoet aan de
eisen en wensen van deze tijd. Uitgangspunten hierbij waren kortere teksten, meer foto's en een nieuwe
kleurstelling voor de website. Een andere kleurstelling heeft ook geleid tot de noodzaak om het logo te
moderniseren, waarbij de herkenbaarheid wel geborgd dient te blijven.
In 2019 verwachten we deze projecten af te ronden.
Offline
Door het bestuur is gewerkt aan het bekend maken van de stichting onder andere stichtingen en
organisaties. Door contact te leggen met stichtingen met vergelijkbare doelstellingen kan kennis verkregen
worden, maar kunnen ook andere samenwerkingsvormen ontstaan. Dit zou kunnen leiden tot nieuwe
bestuurders, financiële bijdragen in de projecten van Obed of andere vormen van ondersteuning.
Deze contacten hebben veel goodwill opgeleverd en bieden mogelijkheden voor Obed in de toekomst.
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Bestuur
Samenstelling
Zoals in het voorwoord vermeldt hebben in 2018 meerdere bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Zowel de functie van secretaris als de functie van voorzitter zijn ingevuld. Gezamenlijk met de
penningmeester hebben zij het bestuur in 2018 gevormd. De bestuurswisselingen hebben plaatsgevonden,
zonder dat deze vacant zijn geweest. Hiermee bestond het bestuur het gehele jaar uit drie personen.
De wens voor een groter bestuur blijft onverminderd het doel. Het bestuur blijft op zoek naar geschikte
bestuursleden die kunnen ondersteunen in de verdere ambities van de stichting.
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 stichting betaald wel hun jaarlijkse bijdrage
voor de vrijwillige AOW.
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. Het bestuur heeft hier geen gebruik van gemaakt.
Activiteiten van het bestuur
Het bestuur heeft in 2018 acht keer formeel vergaderd, naast de vergadering tijdens het werkbezoek.
Het bestuur heeft zich ingezet om al hetgeen in dit jaarverslag staat mogelijk te maken. Eind 2018
is een start gemaakt met het maken van lange termijn strategische planning.
Financiële besluiten
In 2018 heeft het bestuur besloten om geld beschikbaar te stellen voor een opleiding van Danny, waarbij
hij beter in staat gesteld kan worden om de benodige (complexe) psychologische zorg te bieden aan de
meisjes.

Acties van derden ten behoeve van Obed
Een steeds groeiende groep mensen raakt betrokken bij het werk van het gezinshuis. In 2018 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:
- De jongeren die deelnamen aan de jongerenreis hebben diverse wervingsacties gestart
om middelen bijeen te brengen om tijdens de reis te gebruiken voor verbouwing en activiteiten
met de kinderen in het Roma-dorp.
- Een zondagsschool in Duitsland heeft een actie gehouden die ruim € 400 heeft opgeleverd.
- Via Univé is een bijdrage binnengekomen, nadat een medewerker Stichting Obed heeft
aanbevolen als goed doel. Medewerkers van Univé hadden de mogelijkheid om een
kerstgratificatie aan een goed doel te schenken.
We zijn erg blij met deze gevoerde acties.
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Conclusie en toekomstplannen
De doelen die voor 2018 waren gesteld zijn tot tevredenheid gerealiseerd. Zo is het bestuur vernieuwd,
zonder dat een positie vacant is geweest. Daarnaast is ook een betrokken donateur gevonden die optreedt
als bouwkundig adviseur. Dit heeft direct zichtbaar geresulteerd in het vernieuwen van het dak van het
bijgebouw, het isoleren van het dak in het woonhuis en het afwerken van het plafond in het woonhuis.
Hierbij hebben veel andere vrijwilligers ook flink de handen uit de mouwen gestoken.
De noodzakelijke operatie aan de voet van Ana is zeer succesvol geweest. Duidelijk is dat de meisjes
op hun plek zijn en de liefdevolle aandacht krijgen die voor vele kinderen zo normaal is.
Gedurende het jaar hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de huidige eigenaar van het pand.
In 2018 heeft dat nog niet geleid tot een constructieve overeenkomst. Wij hebben wel de verwachting
dat in 2019 een overeenkomst kan worden gesloten. Daarom gaan we in 2019 ook starten met de
fondswerving voor de aanschaf van het pand, de bijgebouwen en de grond.
Na de aanschaf moeten nog diverse verbouwingen en verbeteringen plaatsvinden, hiervoor zal de
werving gelijktijdig starten.
Om de fondswerving te ondersteunen is eind 2018 gestart met het creëren van een nieuwe website.
Onder leiding van externe expertise hopen we de nieuwe website in 2019 te lanceren. De website
moet kortere teksten bevatten en de mogelijkheid bieden om online te doneren.
In 2019 gaat het bestuur verder met het verkennen van uitbreiding van het bestuur. Enkele verkennende
gesprekken zijn hiervoor gevoerd.
Het bestuur is blij dat sprake is van een steeds groter wordende groep vaste donateurs. Dit is uitermate
belangrijk om de taken structureel te kunnen blijven uitvoeren.
Zoals reeds gemeld is na het verkrijgen van de verblijfsvergunning in 2019 ook de pleegzorg toegewezen.
Hier zijn we erg blij mee, maar het brengt ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Het bestuur
is blij dat een donateur is gevonden om de bijdrage voor de maandelijkse vaste lasten voor de meisjes
op zich te nemen. In 2019 zal verkend worden of deze nieuwe situatie ook mogelijkheden biedt voor
een bijdrage vanuit de Roemeense Staat.
De begroting is door het bestuur vastgesteld over de periode 2019-2021. De begroting is als bijlage bij
de jaarrekening opgenomen. In de begroting wordt uitgegaan van de aanschaf van de woning en de
start van de verbouwingen en verbeteringen.
Namens het bestuur,
Dick Verlaan
Voorzitter Stichting Obed
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Balans 31-12-2018
Na resultaatsbestemming

2018
Materiële vaste activa (1)
Liquide middelen (2)
Overige vorderingen (3)

Totaal activa

Continuïteitsreserve (4)
Bestemmingsreserve (5)
Bestemmingsreserve activa doelstelling

2017
3.327

5.611

10.919

11.364

1

1

14.247

16.976

3.087

6.078

3.327

5.611
3.327

Bestemmingsfondsen (6)
Bestemmingsfonds verbouwing
Bestemmingsfonds maandelijkse onkosten meisjes
Bestemmingsfonds medische kosten
Bestemmingsfonds schoolspullen
Bestemmingsfonds operatie Ana
Bestemmingsfonds vergunning
Bestemmingsfonds opleiding
Bestemmingsfonds schoolkosten
Bestemmingsfonds aanschaf woning

Overige schulden (7)

Totaal passiva

1.453
1.250
291
369
3.914
188
100
143
100

5.611
3.943
121
410
790
-

7.809

5.264

23

23

14.247

16.976
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Staat van baten en lasten 2018
2018
Baten eigen fondswerving
- Particulieren
- Bedrijven
- Baten van andere organisaties

24.898
635
1.800

Baten actie derden
Rentebaten

Totaal baten

Besteed aan doelstellingen
- Familiehuis
- Lokale projecten

Begroot 2018

2017

18.000
2.000

11.410
281
5.250

27.332

20.000

16.940

6.810

3.500

5.847

1

-

1

34.144

23.500

22.788

36.202
265

27.500
-

13.701
1.592

36.467

27.500

15.293

-

500

256

406

500

445

Totaal lasten

36.873

28.500

15.994

Saldo van baten lasten

-2.730

-5.000

6.795

Kosten eigen fondswerving
Kosten beheer en administratie

Saldo toegevoegd/onttrokken aan:
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsreserve
- Bestemmingsfondsen

Kostenpercentages
Besteed aan doelstellingen t.o.v. totaal lasten
Besteed aan doelstellingen t.o.v. totaal baten
Kosten eigen fondswerving t.o.v. baten eigen fondswerving
Kosten beheer en administratie t.o.v. totale kosten

-2.991
-2.284
2.545
-2.730

950
4.469
1.376
6.795

2018
99%
107%
0%
1%

2017
96%
67%
2%
3%
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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 30 juni 2019.
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 doelstellingen. Deze lasten bestaan uit de kosten voor het familiehuis en de kosten voor
de lokale projecten die in Roemenië ondersteund worden.
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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.
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)
Activa ten behoeve van doelstelling
Inventaris
Vervoersmiddelen
1 januari
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 1 januari
Mutaties boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties boekjaar
31 december
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 31 december

Totaal
2018

Totaal
2017

695
146
549

6.750
1.688
5.063

7.445
1.833
5.611

695
7
688

259
-259

2.025
-2.025

2.284
-2.284

6.750
1.826
4.924

695
405
290

6.750
3.713
3.038

7.445
4.117
3.327

7.445
1.833
5.611

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)
Kasgeld
Bankrekeningen
Spaarrekeningen

2018
325
2.093
8.500
10.919

2017
385
3.979
7.000
11.364

2018
1
1

2017
1
1

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van Stichting Obed.
Overige vorderingen (3)
Nog te ontvangen rente
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Continuïteitsreserve (4)
2018
6.078
-2.991
3.087

Stand per 1 januari
Dotatie / onttrekking
Stand per 31 december

2017
5.128
951
6.078

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 activa doelstelling
Stand per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Stand per 31 december

2018
5.611
2.284
3.327

2017
688
6.750
1.826
5.611

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)

A) Bestemmingsfonds familiehuis
B) Bestemmingsfonds verbouwing
C) Bestemmingsfonds maandelijkse onkosten meisjes
D) Bestemmingsfonds medische kosten
E) Bestemmingsfonds schoolspullen
F) Bestemmingsfonds operatie Ana
G) Bestemmingsfonds vergunning
H) Bestemmingsfonds opleiding
I) Bestemmingsfonds schoolkosten
J) Bestemmingsfonds aanschaf woning
Totaal bestemmingsfondsen

2017
3.943
121
410
790
5.264

Bij
326
11.735
3.000
910
6.094
1.892
770
1.080
100
25.907

Af
326
14.225
1.750
740
41
2.180
2.493
670
937
23.362

2018
1.453
1.250
291
369
3.914
188
100
143
100
7.809

A) Bestemmingsfonds familiehuis
In 2018 hebben we alle gelden die binnengekomen zijn voor het familiehuis kunnen besteden aan de
kosten die gemoeid gaan met het familiehuis.
B) Bestemmingsfonds verbouwing
De jongerenreis heeft ruim € 5.900 opgeleverd, daarnaast is ook een anonieme gift van € 5.000 ontvangen.
Deze middelen zijn ingezet om de vernieuwing van de daken en de afwerking aan de binnenkant mogelijk
te maken.
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C) Bestemmingsfonds maandelijkse onkosten meisjes
Het opvangen van de meisjes brengt de nodige kosten met zich mee. Het gaat dan onder andere om kosten
voor eten, drinken en kleding. Ook is rekening gehouden met kleine kosten, zoals cadeautjes. Obed betaald
maandelijks een vast bedrag van € 125 per kind. Als uitgangspunt zijn de NIBUD-kosten genomen.
Een donateur heeft zich gecommiteerd om deze kosten vijf jaar lang te dragen.
D) Bestemmingsfonds medische kosten
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 2019 besteed wordt aan het medisch traject.
E) Bestemmingsfonds schoolspullen
Na de actie eind 2017 besloten een aantal donateurs alsnog te willen bijdragen aan deze actie.
Het saldo zal aangewend worden om te kunnen voorzien in extra schoolspullen, zoals dit jaar is gebeurd.
Het restant zal worden toegevoegd aan een volgende actie voor schoolspullen.
F) Bestemmingsfonds operatie Ana
Ana heeft diverse operaties aan haar voeten en benen nodig. Dankzij enorm gulle gevers is het streefbedrag
snel bereikt. De operaties verlopen dusdanig voorspoedig dat slechts één operatie tot nog toe nodig is
gebleken, hetgeen volledig tegen de medische verwachtingen in is. De middelen blijven staan tot
verdere duidelijkheid is over de noodzaak voor de operaties. Mocht het zo positief ontwikkelen dat
operaties niet noodzakelijk zijn, dan zal het batige saldo gebruikt worden voor revalidatie en verdere
medische onderzoeken.
G) 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.
In 2018 heeft legalisatie van alle papieren plaatsgevonden. Het kleine batig saldo zal worden gebruikt
voor de vervolgstappen bij de vergunningen.
H) Bestemmingsfonds opleiding
In 2018 is Danny een opleiding kindercoach begonnen. Deze opleiding stelt hem in staat om beter
in te spelen op de behoeften van de kinderen. Wederom is door een gulle gever de gehele opleiding
betaald. Het resterende saldo betreft het examengeld, wat pas aan het eind betaald dient te worden.
I) Bestemmingsfonds schoolkosten
Maandelijks moet een bijdrage worden betaald voor de school van Andreea. De kosten hiervoor zijn
ook gedekt door een maandelijkse vaste bijdrage van een donateur.
J) Bestemmingsfonds aanschaf woning
De werving voor de aanschaf van de woning moet nog starten, desondanks is reeds € 100 binnengekomen
voor de aanschaf van de woning.
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Overige schulden (7)
Nog te betalen bankkosten

2018
23
23

2017
23
23

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
- € 250 bijdrage voor het opvangen van de meisjes
Op jaarbasis is dit een toezegging van € 7.140. De toezegging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
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)
- Baten van particulieren
- Baten van bedrijven
- Baten van andere organisaties zonder winststreven

2018
24.898
635
1.800
27.332

Begroot
18.000
2.000
20.000

2017
11.410
281
5.250
16.940

De baten van andere organisaties zonder winststreven betreft baten verkregen van een Amerikaanse
stichting.
Baten eigen fondswerving naar oormerking:
- Vrij te besteden
- Bestemde gelden, zie bestemmingsfondsen

2018
7.326
20.006
27.332

Begroot
10.000
10.000
20.000

2017
9.460
7.480
16.940

De stichting heeft in 2018 voldoende algemene giften verkregen om te kunnen voldoen aan haar
verplichtingen. Wel is zichtbaar dat het lastig blijft om vrij te besteden gelden te verkrijgen, deze
gelden zijn echter wel cruciaal om de stichting te kunnen blijven continueren.
Baten acties derden (9)
- Algemeen
- Verbouwing
- Schoolspullen

2018
910
5.900
6.810

Begroot
3.500
3.500

2017
4.253
1.594
5.847

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.
Rentebaten (10)
De rentebaten bestaan uit de rente die is ontvangen over de spaarrekening.
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Besteed aan doelstelling (11)
- Familiehuis
- Lokale projecten

Besteed aan doelstelling - familiehuis
- Huurkosten
- Kosten AOW-premies
- Verbouwingskosten
- Kosten vergunning
- Autokosten
- Kosten pleegzorg
- Medisch trajecten
- Opleiding
- Afschrijvingen activa doelstelling

2018
36.202
265
36.467

Begroot
27.500
27.500

2017
13.701
1.592
15.292

2018
4.140
1.058
14.001
2.493
4.473
4.236
2.847
670
2.284
36.202

Begroot
4.150
1.050
10.000
3.000
3.000
3.000
1.000
2.300
27.500

2017
4.140
1.052
2.784
1.933
1.070
896
1.826
13.701

De kosten van het familiehuis zijn verder gestegen dan begroot. Voor 2018 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
- Schoolproject
- Casa Perla
- Onkosten brand weeshuis

2018
41
224
265

Begroot
-

2017
1.189
267
136
1.592

De kosten voor de lokale projecten zijn niet begroot, daar de focus van Obed in 2018 lag op de realisatie
en ontwikkeling van het familiehuis. Door acties van derden heeft Obed in 2018 alsnog kunnen
bijdragen aan lokale projecten in de directe omgeving van het familiehuis.
Kosten eigen fondswerving (12)
- Promotiematerialen
- Kosten fundraisers

2018
-

Begroot
250
250
500

2017
211
45
256

In 2018 heeft Obed geen nieuwe promotiematerialen gemaakt. Dit als gevolg van de ontwikkeling van
een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. In 2019 zal op grote schaal promotiemateriaal gemaakt gaan
worden voor de werving omtrent fondsen voor het huis.
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Kosten beheer en administratie (13)
- Administratiekosten
- Bankkosten
- Beheerskosten

2018
287
119
406

Begroot
300
200
500

2017
81
274
90
445

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 een bestuurdersaansprakelijkheidverzekering.
Bezoldiging van bestuurders
De bestuurders van Stichting Obed krijgen geen bezoldiging. Gemaakte onkosten kunnen worden
vergoed, mits vooraf goedgekeurd.
Het bestuur ziet af van het declareren van onkosten.
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Ondertekening van de jaarrekening
Zwolle, 30 juni 2018

D. Verlaan - voorzitter

D.M. Klomp - penningmeester

P. Kleijn-Stuij - secretaris
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Begroting 2019
Baten
Baten eigen fondswerving
Baten acties derden
Rentebaten

2019
330.000
5.000
335.000

2020
35.000
6.000
41.000

2021
40.000
7.000
47.000

2019
45.000
3.000
750
48.750

2020
48.000
2.000
750
50.750

2021
51.000
2.000
750
53.750

286.250

-9.750

-6.750

Lasten
Besteed aan doelstelling
Kosten eigen fondswerving
Kosten beheer en administratie

Resultaat

In 2019 wordt volledig ingezet op fondsenwerving voor het kopen en uitbreiden van het gezinshuis.
Hiervoor is onder de baten eigen fondswerving een bedrag van € 300.000 opgenomen, tegelijkertijd
verwacht de stichting hiervoor 1% aan kosten te maken voor de fondsenwerving.
Hierdoor ontstaat echter wel een eenmalig hoog positief resultaat.
De lasten uit hoofde van de besteding aan doelstelling nemen toe doordat op het nieuw verkregen
pand afgeschreven wordt. Het pand wordt in 30 jaar afgeschreven naar 50% van de waarde.
De verwachting is dat nieuwe vaste donateurs worden gevonden voor de besteding aan de
doelstelling. Als gevolg hiervan stijgen de baten eigen fondsenwerving.
De bestedingen aan de doelstelling neemt eveneens toe, als gevolg van het kunnen bieden van een
veilig thuis voor meer kinderen.
De administratieve kosten van de organisatie zullen ook de komende jaren tot een minimum worden
beperkt.
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