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Voorwoord

Voor u ligt de jaarrekening van Stichting Obed over het jaar 2021.

Het jaar 2021 stond voor een groot deel nog steeds in het teken van de wereldwijde pandemie.
De activiteiten die we in 2020 hadden moeten uitstellen hebben we in 2021 voor een deel wel weer
kunnen oppakken.

In dit jaar was het tijd voor de grote fondswervingsactie die Danny gepland had. Een fietstocht van
maar liefst 2.500 kilomter van Ghimbav naar Heerde. Hoewel het spannend was om de organisatie
rond te krijgen met alle geldende maatregelen, hebben we zegen ervaren op het gehele traject.
Niet alleen was sprake van een succesvolle fietstocht, maar ook over de opbrengst zijn we zeer 
tevreden. Met deze opbrengst zal in 2022 begonnen worden met het realiseren van de wens voor
meer ruimte.

De vergunningen zijn inmiddels binnen en de start is in zicht. Voor de eerste fase van de bouw, de
ruwbouw, zijn inmiddels voldoende fondsen/toezeggingen binnen. Voor het afbouwen van de
nieuwbouw, denk daarbij aan een keuken, badkamer en slaapkamers, moeten nog fondsen worden
geworven. Naast het realiseren van de eerste fase zal daar de focus op komen te liggen.

De voorzitter,
Dick Verlaan

3



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  
De huisvesting van het gezinshuis is één van de belangrijke voorwaarden voor het gezinshuis. Hieronder
een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van de huisvesting:

2014: Danny en Rianne vertrekken naar Roemenië
2015: Danny en Rianne trekken in de huidige woning o.b.v. een huurconstructie
2017: Het besluit wordt genomen dat het gezinshuis op de huidige locatie moet komen
2019: Het pand, bijgebouwen en gronden worden eigendom van de stichting.
2022: Start van de eerste fase nieuwbouw, waarbij meer ruimte ontstaat voor opvang van kinderen
2023: Geplande start voor de afbouw van de nieuwbouw

Door de jaren heen zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in en om het huis. Zo zijn onder andere de
daken van de bijgebouwen en het woonhuis vernieuwd,  is het gastenverblijf compleet van binnen
vernieuwd en is de badkamer vernieuwd. Dit alles is gerealiseerd met lokale ondernemers en de
inzet van veel betrokken vrijwilligers uit Nederland.

Pleegzorg
Op het gebied van pleegzorg is de situatie in 2021 gewijzigd. De oudste pleegdochter (18 jaar) heeft op
eigen inititief het gezinshuis eind 2021 verlaten na overleg met Danny en Rianne. In het gezinshuis 
zijn daarmee eind 2021 2 pleegkinderen permanent opgenomen. Met de oudste pleegdochter is nog
wel contact en wordt gekeken naar mogelijkheden om haar bij een ander project onder te brengen.
Als gevolg van de coronamaatregelen hebben de kinderen tot september 2021 online les gehad, daarna
konden de kinderen weer naar school. Ook een deel van de therapiën hebben online plaatsgevonden,
gelukkig kunnen ook deze weer fysiek aan de kinderen gegeven worden.

Overige activiteiten 
Als gevolg van de coronamaatregelen heeft dit jaar geen jeugdreis kunnen plaatsvinden. Door de 
maatregelen is het niet mogelijk geweest activiteiten in de omgeving te kunnen verrichten.
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Publiciteit en naamsbekendheid

Online
Gedurende 2021 is rondom de fietsactie een Facebook-pagina en een Instragram-account opgericht.
Via deze accounts is de nodige publiciteit gegenereerd. Als test is rond de fietsactie een campagne 
gevoerd op Facebook om de filmpjes rondom de fietsactie te promoten. Gebleken is dat dit de nodige
betrokkenheid heeft gegenereerd, resulterend in nieuwe (onbekende) volgers als ook nieuwe
donateurs.
Eind 2021 is ook de eerste nieuwsbrief verschenen. Deze nieuwsbrief zal eens per kwartaal verschijnen.

Offline
Rondom de fietsactie heeft de stichting ook de schriftelijke publiciteit opgezocht. Zo is onder andere
een artikel in de schaapskooi verschenen. Ook is een aankomstevenement georganiseerd waarbij onder
andere een wethouder vanuit de Gemeente Heerde aanwezig was. Hoewel het aankomstevenement
vooral in het teken stond van de enorme prestatie heeft het evenement op deze wijze ook nog een paar
extra donateurs opgeleverd.

Bestuur

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

Het bestuur heeft ervoor gekozen om een aantal taken door personen buiten het bestuur te laten 
uitvoeren. Zo zijn vrijwilligers bijv. betrokken rondom de totstandkoming van de fietstocht, de
nieuwsbrief alsook de bouwplannen.

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. Het bestuur heeft hier geen gebruik van gemaakt.

Activiteiten
Het bestuur heeft in 2021 acht keer formeel vergaderd. Daarnaast hebben ook informele vergaderingen 
plaatsgevonden. Een bestuursreis naar het werkveld was in verband met de coronamaatregelen niet
mogelijk.

Acties van derden ten behoeve van Obed 
In 2021 hebben twee acties van derden plaatsgevonden t.b.v. van de bouw van Casa Nadina. Wij willen
een ieder die zich hiervoor heeft ingezet hartelijk danken.
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Conclusie en toekomstplannen

De fietsactie heeft de impuls gegeven om te kunnen starten met de ruwbouw van de nieuwbouw.
In 2022 zetten wij ons in om de benodigde vergunningen te verkrijgen en de start van de bouw mogelijk
te maken. De financiële baten uit 2021 stellen ons in staat om dit te realiseren.

Voor de ruwbouw zijn de financiën momenteel beschikbaar, voor de afbouw zal hier nog verdere
fondswerving voor plaats moeten vinden. Het bestuur zal in 2022 de acties afwegen hoe de fonswerving
hiervoor opgestart kan worden. De verwachting is niet dat een grote fondswervingsactie gestart
zal worden in 2022. 

De meerjarenbegroting 2022-2025 is vastgesteld, we verwijzen naar de bijlage achter de jaarrekening
waarin deze begroting is opgenomen.

Namens het bestuur,  

Dick Verlaan
Voorzitter Stichting Obed 
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Balans 31-12-2021

Materiële vaste activa (1) 131.285  130.675  

Liquide middelen (2) 61.016    11.786    

Overige vorderingen (3) -               -               

Totaal activa 192.301  142.461  

Continuïteitsreserve (4) -34.201   -43.548   

Bestemmingsreserve (5)
Bestemmingsreserve activa doelstelling 131.285   130.675  

131.285  130.675  
Bestemmingsfondsen (6)
Bestemmingsfonds schoolspullen 511           511          
Bestemmingsfonds opleiding 100           100          
Bestemmingsfonds verbouwing 59.856     8.200      

60.467    8.811      

Overige schulden (7) 34.750    46.523    

Totaal passiva 192.301  142.461  

20202021
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Staat van baten en lasten 2021

Baten eigen fondswerving
- Particulieren 61.835     120.000  27.323    
- Bedrijven 10.610     30.000    850          
- Baten van andere organisaties 6.794       10.000    750          

79.239     160.000  28.923    

Baten actie derden 1.677        7.000      -               

Rentebaten -                -               6              

Totaal baten 80.916     167.000  28.929    

Besteed aan doelstellingen
- Familiehuis 16.378     38.000    5.937      
- Lokale projecten -                2.000      -               

16.378     40.000    5.937      

Kosten eigen fondswerving 2.461        2.000      121          

Kosten beheer en administratie 464           750          434          

Totaal lasten 19.303     42.750    6.492      

Saldo van baten lasten 61.613     124.250  22.437    

Saldo toegevoegd/onttrokken aan:
- Continuïteitsreserve 9.347    15.439    
- Bestemmingsreserve 610       -834        
- Bestemmingsfondsen 51.656 7.832      

61.613     22.437    

Kostenpercentages 2021 2020
Besteed aan doelstellingen t.o.v. totaal lasten 85% 91%
Besteed aan doelstellingen t.o.v. totaal baten 20% 21%
Kosten eigen fondswerving t.o.v. baten eigen fondswerving 3% 0%
Kosten beheer en administratie t.o.v. totale kosten 2% 7%

20202021 Begroot 2021
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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 26 juni 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.

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.
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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.

11



Toelichting op de balans

Materiële vaste activa (1)
Totaal Totaal

Inventaris Pand Vervoersmiddelen 2021 2020
1 januari
Cumulatieve aanschafwaarde 695            130.000   6.750        137.445  137.445  
Cumulatieve afschrijvingen 695            -            5.738        6.770      6.402      
Boekwaarde 1 januari -             130.000   1.012        130.675  131.043  

Mutaties boekjaar
Investeringen 1.033        -            -            1.033      -           
Afschrijvingen 86              -            337           423          368          
Mutaties boekjaar 947            -            -337          -           610          -368        

31 december
Cumulatieve aanschafwaarde 1.728        130.000   6.750        138.478  137.445  
Cumulatieve afschrijvingen 781            -            6.075        7.193      6.770      
Boekwaarde 31 december 947            130.000   675           131.285  130.675  

In 2021 is een nieuwe grote wasmachine aangeschaft voor het gezinshuis.

Liquide middelen (2)
2021 2020

Kasgeld -               -               
Bankrekeningen 7.016      1.286      
Spaarrekeningen 54.000    10.500    

61.016    11.786    

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van Stichting Obed.

Overige vorderingen (3)
2021 2020

Nog te ontvangen rente -               -               
-               -               

Activa ten behoeve van doelstelling
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Continuïteitsreserve (4)
2021 2020

Stand per 1 januari -43.548   -58.987   
Dotatie / onttrekking 9.347      15.439    
Stand per 31 december -34.201   -43.548   

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 2021 2020
Stand per 1 januari 130.675  131.043  
Investeringen 1.033      -               
Afschrijvingen 423          368          
Stand per 31 december 131.285  130.675  

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)

2020 Bij Af 2021
A) Bestemmingsfonds schoolspullen 511          -               -               511          
B) Bestemmingsfonds opleiding 100          -               -               100          
C) Bestemmingsfonds verbouwing 8.200      63.935    12.279    59.856    
Totaal bestemmingsfondsen 8.811      63.935    12.279    60.467    

A) Bestemmingsfonds schoolspullen
Door de coronamaatregelen is er geen hulpverzoek voor schoolspullen ontstaan. Indien de hulpvraag
ontstaat zullen deze middelen hiervoor worden ingezet.

B) Bestemmingsfonds opleiding
Dit betreft de examenkosten van de opleiding van Danny, die bij voltooiing betaald dienen te worden.

C) Bestemmingsfonds verbouwing
Dit fonds is bedoeld voor de realisatie van de nieuwbouw en de verdere vernieuwing van de bestaande
woning. In 2022 zal naar verwachting een groot deel ingezet worden voor de realisatie van de bouw.
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Overige schulden (7)
2021 2020

Vooruitontvangen giften 16.000    24.000    
Nog te betalen kooptermijnen 18.750    22.500    
Nog te betalen bankkosten -               23            

34.750    46.523    

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  toegezegd de AOW-premie die Danny en Rianne moeten betalen als gevolg van het
wonen in Roemenië. De jaarlijkse lasten zijn tussen de € 1.000 en € 1.200.
De toezegging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten eigen fondswerving (8)
2021 Begroot 2020

- Baten van particulieren 61.835    120.000  27.323    
- Baten van bedrijven 10.610    30.000    850          
- Baten van andere organisaties zonder winststreven 6.794      10.000    750          

79.239    160.000  28.923    

In de begroting over het boekjaar was de gehele fondswerving voor ruwbouw en afbouw opgenomen.
Alleen de fondsen voor de ruwbouw zijn uiteindelijk bij elkaar gebracht.

Baten eigen fondswerving naar oormerking: 2021 Begroot 2020
- Vrij te besteden 15.304    20.000    20.723    
- Bestemde gelden, zie bestemmingsfondsen 63.935    140.000  8.200      

79.239    160.000  28.923    

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.

Baten acties derden (9)
2021 Begroot 2020

- Verbouwing 1.677      7.000      -               
1.677      7.000      -               

De acties derden betreffen acties die gestart zijn door derden ten behoeve van Stichting Obed.

Rentebaten (10)
De rentebaten bestaan uit de rente die is ontvangen over de spaarrekening.
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Besteed aan doelstelling (11)
2021 Begroot 2020

- Familiehuis 15.955    38.000    29.306    
- Lokale projecten -               2.000      -               

15.955    40.000    29.306    

Besteed aan doelstelling - familiehuis 2021 Begroot 2020
- Huisvesting 1.010      1.500      1.019      
- Kosten AOW-premies 1.064      1.000      1.118      
- Verbouwingskosten 12.279    33.000    1.228      
- Autokosten 1.602      2.000      1.710      
- Kosten pleegzorg -               -               150          
- Medische trajecten -               -               246          
- Transactiekosten woning -               -               98            
- Afschrijvingen activa doelstelling 423          500          368          

16.378    38.000    5.937      

In 2021 zijn de kosten voor de pleegzorg verder afgenomen, doordat deze grotendeels vanuit de 
Roemeense overheid betaald worden. In 2021 hebben we wel kosten gemaakt voor verbouwing van
de tuin en de vervanging van een aantal ramen en kozijnen. Ook is in 2021 de hoofdaansluiting van de
woning op het elektriciteitsnet vernieuwd.

Kosten eigen fondswerving (12)
2021 Begroot 2020

- Kosten acties 1.554      1.500      121          
- Transactiekosten online donatiemogelijkheden 404          -               -               
- Websitekosten 503          500          -               

2.461      2.000      121          

Door de acties die uitgevoerd zijn in 2021 heeft Obed kosten moeten maken. Via de website is veel
gebruik gemaakt van de online donatiemogelijkheden. De transacties die hebben plaatsgevonden
met een creditcard (vooral giften uit het buitenland) hebben de nodige kosten met zich meegebracht.
Obed maakt gebruik van het platform van Mollie, een ander goedkoper alternatief is niet beschikbaar.

Kosten beheer en administratie (13)
2021 Begroot 2020

- Bankkosten 270          550          263          
- Verzekeringen 194          200          171          

464          750          434          

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.
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Ondertekening van de jaarrekening

Emst, 27 juni 2021

D. Verlaan - voorzitter

D.M. Klomp - penningmeester

P. Kleijn-Stuij - secretaris
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Begroting 2022-2025

Baten
2022 2023 2024 2025

Baten eigen fondswerving 25.000    60.000    20.000    20.000    
Baten acties derden -               5.000      -               -               
Rentebaten -               -               -               -               

25.000    65.000    20.000    20.000    

Lasten
2022 2023 2024 2025

Besteed aan doelstelling 60.000    50.000    50.000    15.000    
Kosten eigen fondswerving 500          2.000      500          500          
Kosten beheer en administratie 500          500          500          500          

61.000    52.500    51.000    16.000    

Resultaat -36.000   12.500    -31.000   4.000      

In 2022 wordt gestart met de ruwbouw van de nieuwbouw. In de jaren 2023 en 2024 verwachten wij deze
af te kunnen bouwen. In 2023 zal naar verwachting een grote fondswervingsactie worden opgezet die dit
mogelijk moet maken.
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