
Jaarrekening 2020 
Stichting Obed

Statutaire vestigingsplaats: Wapenveld

KvK-nummer: 60033266

RSIN: 853739560

Feitelijke vestigingsplaats: Emst

Adres: Kiefkampsweg 1

8166 JW Emst



Pagina

3

4

8

9

10

13

16

19

Inhoudsopgave

Voorwoord

Bestuursverslag

Balans

Staat van baten en lasten

Toelichting bij de jaarrekening 

Toelichting op de balans

Toelichting op de staat van baten en lasten 

Ondertekening van de jaarrekening

Begroting 2020-2022 20

2



Voorwoord

Voor u ligt de jaarrekening van de Stichting Obed over het jaar 2020.

Het jaar 2020 was een jaar wat voor een ieder anders liep dan verwacht. De doelstellingen voor dit 
jaar hebben we gedwongen door de wereldwijde situatie moeten uitstellen met een jaar. We hopen 
dat we in 2021 snel weer de activiteiten kunnen oppakken, zodat we verder kunnen met de realisatie 
van de visie.

Het jaar 2021 zal in het taken staan van de fondswerving voor de renovatie en de nieuwbouw. Een 
grote actie zal de fietsactie zijn. Danny gaat om 10 juni beginnen aan de enorm tocht van 2.500 
kilometer van Ghimbav naar Heerde.

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

Op het gebied van pleegzorg is de situatie in 2020 ongewijzigd gebleven. Door de maatregelen is het een 
heel intensief schooljaar geweest, waarbij de kinderen bijna het gehele jaar niet naar school zijn geweest. 
Dit vergde de nodige spanningen en aanpassingen. Gelukkig is het wel gelukt om ook de fysiotherapie 
gewoon door te kunnen laten gaan middels digitale sessies.

Huisvesting gezinshuis

Danny en Rianne wonen vanaf 2015 met hun gezin in het huis, wat ook een aantal bijgebouwen kent. In 
februari 2017 is het besluit genomen dat het gezinshuis moet komen op de huidige locatie in Ghimbav. 
Eind 2019 is het gelukt om het pand, de bijgebouwen en de grond in eigendom van de stichting te 
verkrijgen. Om de koop mogelijk te maken is een bedrag van € 100.000 betaald aan de eigenaar van de 
woning, aanvullend is een onderhandse lening van € 30.000 overeengekomen die in acht gelijke 
halfjaarlijkse termijnen voldaan dient te worden. Op deze lening is geen sprake van rente. In totaal komt de 
koopsom hiermee op € 130.000. Inmiddels zijn de eerste twee termijn van de aflossing van de lening netjes 
voldaan conform het aflosschema.

Verdere renovatie en uitbreiding is gewenst. Het gaat dan om renovatie aan de binnenkant van de woning, 
waarbij slaapkamers gecreëerd worden voor ieder kind. De kinderen krijgen hiermee ruimte om ook een 
eigen plek te hebben. Daarnaast is ook de wens ontstaan om te verkennen of twee grotere ruimtes 
gecreëerd kunnen worden die gericht zijn op een meer zelfstandige woonsituatie, zodat de kinderen beter 
voorbereid kunnen worden op een doorstroom vanuit het huis.

In 2020 zijn alleen noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd aan het huis. Dit kwam neer op een aantal 
aanpassingen aan de CV-installatie.
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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 bestuur heeft in het najaar geen werkbezoek kunnen brengen aan het gezinshuis in verband met de 
pandemie. Als vervanging van het werkbezoek hebben enkele digitale vergaderingen plaatsgevonden. 
Zodra de situatie dit weer toelaat zullen de jaarlijkse bezoeken door het bestuur weer hervat worden.

Overige activiteiten 
In verband met de pandemie hebben geen overige activiteiten kunnen plaatsvinden. Het was niet mogelijk 
om te reizen en activiteiten in de omgeving te organiseren. 

Publiciteit en naamsbekendheid

Online
De in 2019 gelanceerde website voldoet nog aan de huidige normen. Wel wordt verder onderzocht hoe de 
donatiemogelijkheden zoveel als mogelijk versimpeld kunnen worden. Hierbij zoeken we ook naar goede 
internationale opties, zonder dat dit hoge kosten met zich meebrengt.

De website is in meerdere talen beschikbaar. Naast het Nederlands is de site ook beschikbaar in het Engels 
en in het Roemeens.

Offline
In 2020 is meermaals contact gelegd met andere organisaties en vrijwilligers. Vanwege de 
overheidsmaatregelen heeft zich dit echter vooral beperkt tot telefonische contacten en projectverzoeken 
per brief. Helaas hebben deze contacten niet geleid tot het doen van toezeggingen vanuit de andere 
organisaties.
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Bestuur

Samenstelling
De bestuurssamenstelling is ongewijzigd gebleven. Het bestuur bestaat uit Dick Verlaan, voorzitter, Petra 
Kleijn-Stuij, secretaris en Daan Klomp, penningmeester.

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 betaalt 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 2020 negen keer formeel vergaderd. Daarnaast hebben ook informele vergaderingen 
plaatsgevonden. Het bestuur heeft zich ingezet om al hetgeen in dit jaarverslag staat mogelijk te maken.

Acties van derden ten behoeve van Obed 

Een steeds groeiende groep mensen raakt betrokken bij het werk van het gezinshuis. Door de pandemie 
hebben we echter geen acties gezamenlijk met derden kunnen doen. De contacten zijn echter wel warm 
gehouden, zodat nieuwe acties weer opgestart kunnen worden zodra de situatie dit weer toelaat.
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Conclusie en toekomstplannen

De doelen die voor 2020 hebben we helaas gedwongen door de wereldwijde situatie moeten opschorten. 
We hopen snel weer aan de gang te kunnen in 2021 met het realiseren van de visie.

Namens het bestuur,  

Dick Verlaan
Voorzitter Stichting Obed 
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Balans 31-12-2020
Na resultaatsbestemming

Materiële vaste activa (1)

Liquide middelen (2)

Overige vorderingen (3)

Totaal activa

Continuïteitsreserve (4) 

Bestemmingsreserve (5) 

Bestemmingsreserve activa doelstelling

Bestemmingsfondsen (6) 
Bestemmingsfonds onkosten meisjes 
Bestemmingsfonds schoolspullen 
Bestemmingsfonds opleiding
Bestemmingsfonds schoolkosten
Bestemmingsfonds verbouwing

Overige schulden (7)

Totaal passiva   142.461  135.524

20192020
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Staat van baten en lasten 2020

Baten eigen fondswerving
- Particulieren   27.323   33.000   33.810
- Bedrijven   850   1.000   7.421
- Baten van andere organisaties   750   1.000 48.778

  28.923  35.000  90.009

Baten actie derden  -  6.000   4.578

Rentebaten 6 -  -

Totaal baten   28.929  41.000 94.588

Besteed aan doelstellingen
- Familiehuis   5.937   42.000   29.306
- Lokale projecten -  -    -

  5.937   42.000  29.306

Kosten eigen fondswerving   121   2.000   5.542

Kosten beheer en administratie   434 750    461

Totaal lasten   6.492   42.750  35.309

Saldo van baten lasten   22.437  -3.750  59.278

Saldo toegevoegd/onttrokken aan:
- Continuïteitsreserve  -62.074
- Bestemmingsreserve

 15.439  
-834

- Bestemmingsfondsen 7.832
 127.716
-6.364

  22.437 59.278

Kostenpercentages 2020 2019
Besteed aan doelstellingen t.o.v. totaal lasten 92% 83%
Besteed aan doelstellingen t.o.v. totaal baten 21% 31%
Kosten eigen fondswerving t.o.v. baten eigen fondswerving 0% 6%
Kosten beheer en administratie t.o.v. totale kosten 1% 1%

20192020 Begroot 2020
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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 11 mei 2021.

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. Op het pand wordt in het 
geheel niet afgeschreven. Verbouwingsinvesteringen worden in 5 jaar afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
- Inventaris 20%
- Vervoersmiddelen 33%
- Verbouwingen 20%
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:
- Kosten gemoeid met het aanhouden en onderhouden van het pand
- 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 beheren 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 Pand Vervoersmiddelen 2020 2019
1 januari
Cumulatieve aanschafwaarde 695  13 7.445 7.445  
Cumulatieve afschrijvingen   664

 6.750
5.738 4.118  4.118

Boekwaarde 1 januari   31 1.012 3.327   3.327

Mutaties boekjaar
Investeringen -  -   130.000
Afschrijvingen

       -       
 337   368 2.284  

Mutaties boekjaar  -337  368 127.716

31 december
Cumulatieve aanschafwaarde 695  130.000 6.750  137.445 137.445
Cumulatieve afschrijvingen   695  6.075   6.770 6.402
Boekwaarde 31 december - 130.000   675  130.675 131.043

 De woning is getaxeerd op een waarde die hoger ligt dan de aanschafwaarde.

Liquide middelen (2)
2020 2019

Kasgeld -  814
Bankrekeningen   1.286 2.168
Spaarrekeningen   10.500 1.500

11.786  4.481

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van Stichting Obed.

Overige vorderingen (3)
2020 2019

Nog te ontvangen rente  - -
- -

Activa ten behoeve van doelstelling
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Continuïteitsreserve (4)
2020 2019

Stand per 1 januari -58.987 3.087
Dotatie / onttrekking
Stand per 31 december -58.987

Het bestuur heeft de continuïteitsreserve dit jaar vastgesteld op maximaal € 7.500. Dit betreft 1,5 maal 
de structurele kosten van de stichting. Er zijn onvoldoende middelen om de continuïteitsreserve aan te 
vullen tot € 7.500. Derhalve heeft het bestuur het onbestemde gedeelte van het resultaat toegevoegd 
aan de continuïteitsreserve.

Bestemmingsreserves (5)

Bestemmingsreserve activa doelstelling 2020 2019
Stand per 1 januari 131.043 3.327
Investeringen -  130.000
Afschrijvingen   368 2.284  
Stand per 31 december  130.675 131.043

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)

2019 Bij Af 2020
- 834   -  834

  369
100  
142  

A) Bestemmingsfonds maandelijkse onkosten meisjes
B) Bestemmingsfonds schoolspullen
C) Bestemmingsfonds opleiding
D) Bestemmingsfonds schoolkosten
E) Bestemmingsfonds verbouwing
Totaal bestemmingsfondsen   1.445

A) 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.
Doordat de Roemeense overheid nu een pleegzorgvergoeding betaald is met de donateur overeengekomen
dat de middelen voor de algemene doelstelling mogen worden besteed.

B) 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.
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C) 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.

D) 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. Doordat Andreea niet meer naar 
deze school gaat zijn zowel de bijdrage als de kosten hiervoor gestopt.

E) Bestemmingsfonds verbouwing
Voor de nieuwbouw & verbouwing zijn reeds enkele geoormerkte giften ontvangen. In 2021 zal worden 
aangevangen met de werkzaamheden en zal verdere fondswerving plaatsvinden. Belangrijkste 
fondswervingsactiviteit zal de fietsactie zijn, waarbij 2.500 kilometer wordt afgelegd.
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Ten behoeve van de aanschaf van de woning hebben een aantal donateurs zich voor 5 jaar lang 
gecommiteerd aan het project. Middels 5 gelijke jaarlijkse termijnen geven zij jaarlijks een bijdrage voor 
de woning. De donateurs hebben het volledige bedrag voor de 5 jaar overgemaakt, hiermee 
beschikte Obed over de middelen om de aanschaf te voltooien. Over de vooruitbetalingen is Obed
geen rente verschuldigd.

Daarnaast heeft Obed met de verkoper van de woning overeenstemming bereikt dat 30.000 binnen 
5 jaar betaald kan worden. Hier zit een lineaire verplichting zonder rente aan vast. Betaling dient in 8 
halfjaarlijkse termijnen van € 3.750 plaats te vinden. Eerder aflossen indien middelen beschikbaar zijn is 
eveneens bedongen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting Obed heeft zich gecommiteerd om de AOW-premies voor Danny en Rianne te betalen
welke zij dienen af te dragen aan de SVB. 

De jaarlijkse lasten hiervan tussen de € 1.000 en € 1.100. De toezegging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2020 2019
  24.000   32.000
  22.500

Overige schulden (7)

Vooruitontvangen giften
Nog te betalen kooptermijnen
Nog te betalen bankkosten  23   23

  46.523  62.023

30.000



Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten eigen fondswerving (8)
2020 Begroot 2019

- Baten van particulieren   27.323  33.000  33.810
- Baten van bedrijven   850   1.000 7.421
- Baten van andere organisaties zonder winststreven   750   1.000 48.778

  28.923  35.000  90.009

De baten van andere organisaties zonder winststreven betreft baten verkregen van andere stichtingen
ten behoeve van de aanschaf van de woning.

Baten eigen fondswerving naar oormerking: 2020 Begroot 2019
- Vrij te besteden 20.123 30.000  9.955
- Bestemde gelden, zie bestemmingsfondsen   8.200  5.000  80.054

  28.923  35.000  90.009

Na een jaar waarin hard geworven is voor de aanschaf van het pand is het goed om te zien dat het voor de 
stichting is gelukt om een groot deel van haar gelden vrij besteedbaar te verkrijgen. Voor de continuïteit van 
de stichting is dat een positieve ontwikkeling.

Baten acties derden (9)
2020 Begroot 2019

- Algemeen -  
- Verbouwing   -

-       6.000  4.578

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. Door de pandemie heeft deze echter 
niet kunnen plaatsvinden.

Rentebaten (10)
De rentebaten bestaan uit de rente die is ontvangen over de spaarrekening.
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Besteed aan doelstelling (11)
2020 Begroot 2019

- Familiehuis   5.937   42.000  29.306
- Lokale projecten -  -    -

  5.937   42.000  29.306

Besteed aan doelstelling - familiehuis 2020 Begroot 2019
1.019   2.500 3.366

  1.118 1.000  1.054
  1.228   30.000  11.267

 -        -             -
  1.710 5.000  3.822

  150   2.500 3.416
  246   500 396

- Huisvesting
- Kosten AOW-premies
- Verbouwingskosten
- Kosten vergunning
- Autokosten
- Kosten pleegzorg
- Medisch trajecten
- Opleiding   - -   626
- Transactiekosten woning (notaris, vertalingen, etc.)   98  -  3.076
- Afschrijvingen activa doelstelling   368   500 2.284

  5.937   42.000 29.306

De aanschaf van de woning heeft een enorme positieve bijdrage geleverd aan het verlagen van de vaste 
kosten van de stichting. De huurkosten zijn verdwenen en vervangen door kosten voor energie en 
belastingen. De verbouwingen hebben niet plaats kunnen vinden, omdat de plannen hiervoor afgesteld 
moesten worden. Noodzakelijke reparaties en verbeteringen zijn wel doorgevoerd.

Besteed aan doelstelling - lokale projecten 2020 Begroot 2019
- Schoolproject -  -    -
- Casa Perla -  -    -

-  -  -

De kosten voor lokale projecten worden niet begroot, omdat de focus van de Stichting ligt op de 
aanschaf van de woning en alles wat daarmee gemoeid gaat. Vanwege de pandemie hebben 
geen activiteiten plaats kunnen vinden.

Kosten eigen fondswerving (12)
2020 Begroot 2019

- Promotiematerialen   121   500   381
- Kosten fundraisers  - 1.500   2.865
- Website   - -   2.296

  121   2.000   5.542

In 2020 hebben geen fundraising activiteiten plaatsgevonden. De wijnactie heeft nog wel 
plaatsgevonden op aanvraag. De kosten van de wijnactie zijn gesaldeerd opgenomen onder de baten 
van de wijnactie. Per saldo heeft de wijnactie € 1.760 opgeleverd in 2020. 

In 2021 zal vooral fundraising plaatsvinden voor de fietsactie, die bedoeld is om geld binnen te halen 
voor de realisatie van de visie door middel van het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning.
De nodige ondersteuning (flyers etc.) zal hierbij ontwikkeld moeten worden.
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Kosten beheer en administratie (13)
2020 Begroot 2019

- Administratiekosten  - 50 -  
- Bankkosten   263 350   290
- Beheerkosten 171  350   171

  434 750    461

De administratiekosten en bankkosten worden getracht tot een zo laag mogelijk kostenpost te houden. 
De beheerkosten 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 2021

D. Verlaan - voorzitter

D.M. Klomp - penningmeester

P. Kleijn-Stuij - secretaris

19



2020 2021 2022
35.000  160.000 75.000 

6.000  7.000  7.000  
-  -  -  

41.000  167.000 82.000 

2020 2021 2021
42.000  40.000  40.000 

2.000  2.000  2.000  
750  750  750  

44.750  42.750  42.750 

Begroting 2020-2022

Baten

Baten eigen fondswerving 
Baten acties derden 
Rentebaten

Lasten

Besteed aan doelstelling 
Kosten eigen fondswerving 
Kosten beheer en administratie

Resultaat -3.750 124.250 39.250 

In 2019 is ingezet op de financiering van het pand incl. de begrootte uitbreiding van het pand.
Dit laatste is niet gelukt. In 2021 en 2022 zal hier opnieuw op ingezet gaan worden. 
De positieve resultaten in die jaren zullen, net zoals in 2019 is gebeurd, omgezet worden in activa welke
toekomt aan de doelstelling van de stichting.
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