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Het bestuur van

Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug
Oude Kerkweg 18A

8051 KX  HATTEM

Kenmerk : HH/MK/2.970         Wezep, 8 juli 2020
Betreft : beoordelingsverklaring jaarverslag 2019

Geacht bestuur,

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van Vereniging
Ontwikkelingshulp De Brug te Zwolle beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans

per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen. Tevens hebben wij de inhoud van het

bestuursverslag 2019 in onze beoordeling betrokken.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Raad voor de

Jaarverslaggeving richtlijn C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties. Het bestuur is

tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het zij noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van

materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis

van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het

beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en

uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening

afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in

een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden
bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige

functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de

financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.



De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn

aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht

in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij
geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden

moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug per

31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Raad

voor de Jaarverslaggeving C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties.

Wezep, 8 juli 2020

KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.

H.M. Hazeleger AA

Paraaf voor identificatiedoeleinden:
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Bestuursverslag

Naam en vestigingsplaats

De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte

van 22 mei 1978 en is statutair gevestigd te Zwolle. De Inspecteur van de Belastingdienst Oost

Brabant heeft op 8 oktober 2007 de Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug per 1 januari 2008

aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze aanmerking geldt voor

onbepaalde tijd.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat per 31 december 2019 uit de volgende personen:

Naam Functie Jaar aftreding

Tiem van Dalfsen Voorzitter 2020

Jan Fien Secretaris 2020

Ron Mannen Penningmeester 2020

Wim Docter Bestuurslid 2021

Allard van der Meer Bestuurslid 2021

De kascommissie bestaat per 31 december 2019 uit de volgende personen:
Wim Beekhuis en Wim van Dalfsen.

De vereniging heeft geen personeel in dienst en kent geen directie.

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet en betrokkenheid bij de

Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug. Er worden ook geen onkosten vergoed.
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Doelstelling van de vereniging

De Brug heeft ten doel: het verlenen van financiële bijstand aan personen en/of instellingen, die
deze bijstand op sociale, medische of andere charitatieve gronden behoeven.

De Brug tracht haar doel te bereiken door:

Het geven van financiële bijdragen aan concreet omschreven projecten in

ontwikkelingslanden ten behoeve van de allerarmsten met de bedoeling deze een

beter bestaan te verschaffen en te doen behouden;

Het samenwerken met daarvoor in aanmerking komende personen, instellingen

en/of instanties;

Alle andere wettige middelen.

De Brug streeft naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van haar leden met betrekking tot de

uit te voeren projecten evenals het vraagstuk van het achterblijven van bevolkingsgroepen.

Het bestaansrecht van De Brug wordt ontleend aan de rechtstreekse betrokkenheid van de leden

bij het verlenen van de hulp. De hulp die wij bieden wordt altijd uitgevoerd door mensen die

bekend zijn bij De Brug. Zo wordt de hulpverlening uit de sfeer van anonimiteit gehaald en is het

voor alle leden duidelijk waar wij mee bezig zijn.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2019 8 keer vergaderd, waarvan 1 jaarvergadering.

Het belangrijkste agendapunt op iedere bestuursvergadering is de voortgang van de lopende

projecten en bespreking en verdeling van de (nieuwe) projecten. Een overzicht van de in 2019

gefinancierde projecten staat in deze jaarrekening. Een uitgebreider verslag over onze projecten

staat in onze nieuwsbrieven en op de website (www.de-brug.org). De andere belangrijke punten

op de agenda van de bestuursvergadering zijn verwoord in dit bestuursverslag.

Jaarvergadering

Op 11 april 2019 is de jaarvergadering over 2018 gehouden.

Dit jaar hadden we 3 speciale gasten: Mariska van Dalfsen om ons te vertellen over Peru, Kees
Kloosterman van de Sionskerk in Zwolle waar we op projectgebied mee samenwerken en Sander

Kernkamp de CEO van AAV waar we al die jaren vanaf het begin van onze vereniging van de
voorzieningen gebruik maken.

Na de pauze is het officiële gedeelte van de vergadering gehouden.

De besproken documenten waren voorafgaand aan de vergadering op de website gepubliceerd.
Notulen van de vorige jaarvergadering van 17 mei 2018 werden goedgekeurd.
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Het jaarverslag 2018 is beoordeeld door de accountant. De accountant heeft de gebruikelijke

beoordelingsverklaring afgegeven.
De afgelopen jaren hebben we relatief veel uitgegeven aan projecten en het eindsaldo over 2018

bedroeg 3.125,- euro. Doordat er over 2018 een wat lager saldo overbleef  ten opzichte van
eerdere jaren is het aantal projecten die we in 2019 konden steunen ook verder afgenomen. De

projectbijdragen, inclusief de ondersteuning voor de kinderen, bedroeg 12.130 euro.
De vergadering heeft het jaarverslag 2018 goedgekeurd.

Verslag kascommissie.

De kascommissie bestaande uit Wim Beekhuis en Hans Fien, heeft op 19 februari 2019 verslag
uitgebracht van de controle over 2018. Er zijn geen bijzonderheden gevonden. De

penningmeester, en daarmee het gehele bestuur, wordt decharge verleend over het in 2018

gevoerde beleid.

Verkiezing bestuursleden.

Wim Docter en Allard van der Meer waren aftredend en herkiesbaar voor de periode 2019 - 2021.

Er waren geen andere kandidaten en de vergadering heeft ingestemd in met de herverkiezing van

Wim en Allard.

De bestuurssamenstelling is per 31 december 2019 als volgt:

Voorzitter Tiem van Dalfsen

Secretaris Jan Fien

Penningmeester Ron Mannen

Bestuursleden algemeen Allard van der Meer

Wim Docter

Verkiezing Kascommissie

Hans Fien is het langstzittende lid en heeft de kascommissie verlaten. Wim van Dalfsen wordt

voorgesteld als opvolger (is niet aanwezig). De jaarvergadering heeft daarmee Wim Beekhuis en
Wim van Dalfsen als nieuwe kascommissie benoemd. Mocht Wim van Dalfsen niet kunnen, dan

is Gerrit ten Klooster ook beschikbaar.

Website

Het adres van de website is www.de-brug.org. Op de website worden de meest recente
ontwikkelingen over onze projecten en nieuws van de bestuurstafel geplaatst. Aan het eind van
elke bestuursvergadering wordt afgesproken wat op de site zal worden gezet.

De website is niet alleen een belangrijk communicatiemiddel van het bestuur naar de leden, maar
kan ook extra inkomsten opleveren in de vorm van nieuwe leden en extra donateurs.
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Ledenaantal

Het afgelopen jaar is het aantal begunstigers opnieuw licht teruggelopen. Begin 2019 waren er 97
leden/donateurs, ultimo 2019 hadden we 94 leden/donateurs.

Nieuwe leden en donateurs kunnen zich melden via de website. Dit kunnen donateurs zijn die
soms periodiek of soms eenmalig een gift storten, maar ook nieuwe leden die bereid zijn om

structureel een periodieke bijdrage te leveren gedurende een langere termijn.

We hebben in 2019 ook een aantal donaties gehad, te weten:

De Rooms-katholieke Kerk uit Ommen heeft opnieuw de adventscollecte aan ons
geschonken,

De Protestantse gemeente Zwolle heeft een bijdrage gegeven.

AAV heeft een kunstveiling gehouden onder het personeel. Een deel van de opbrengst is

ten goede gekomen aan de Brug.

Opbrengst van sponsorkliks.

CBF Certificaat

CBF heeft op 15 mei 2007 voor De Brug een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Deze

verklaring is een aantal keren verlengd. De verklaring van geen bezwaar is in 2010 vervangen
door het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen.

In 2016 is het CBF overgegaan naar erkenning van Goede Doelen. Daarvoor hebben we in 2016
een aantal relevante gegevens aangeleverd. Dat heeft geresulteerd dat wij een officieel Certificaat

als Erkend Goed Doel hebben ontvangen. We mogen deze erkenning op onze uitingen naar
buiten gebruiken. Het staat ook op onze website. De erkenning is voor onbepaalde tijd. Er moet

wel regelmatig aan CBF worden gerapporteerd.

Samenwerking Wilde Ganzen

In 2016 zijn we een samenwerking aangegaan met Wilde Ganzen voor het project van de

naaiopleiding voor 50 achtergestelde vrouwen via ROPHE. Aan dit project dragen wij 2/3 deel

bij en Wilde Ganzen 1/3 deel. In 2018 is de samenwerking met Wilden Ganzen voortgezet en per

project wordt afgewogen of we samen een project oppakken of dat de Brug dit zelfstandig

oppakt. Bijdragen van Wilde Ganzen worden in principe door hen rechtstreeks overgemaakt en

vinden we dus niet in onze jaarrekening terug.
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Strategisch beleggingsbeleid

Het strategisch beleggingsbeleid van Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is gericht op het
vermijden van risico. De overtollige liquide middelen worden aangehouden op bank- en

spaarrekeningen. Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug doet geen beleggingen in aandelen,
obligaties e.d.

Risico's en aansprakelijkheid

Het bestuur heeft geconcludeerd dat er geen serieuze risico's aan de orde zullen zijn voor onze

Vereniging. De projectaanvragen die door het bestuur worden gehonoreerd, zijn telkens van
beperkte financiële omvang. In principe worden alleen projectaanvragen tot 5000 euro in

behandeling genomen, e.e.a. conform het beleid dat hiervoor is vastgesteld.

Ook worden vaak bedragen niet ineens ter beschikking gesteld aan projecten maar in gedeelten,

nadat eerst een voortgangsrapportage is ontvangen.

Eventuele vervolgaanvragen worden elke keer afzonderlijk op zichzelf opnieuw getoetst op de

criteria, die we als bestuur hebben vastgesteld.

Indien mogelijk, worden projectgelden ook bij voorkeur geografisch gespreid toegewezen.

Daarnaast wordt, waar mogelijk, samengewerkt met bekende partners en worden er soms ook

projectaanvragen aangedragen via de eigen leden van de Brug, die bekend zijn met de situatie ter

plekke (vaak als gevolg van een reisbezoek).

De kans op mogelijke aansprakelijkheidstelling door projectaanvragers of derden, wordt als

bestuur minimaal ingeschat. Er is om die reden ook geen aansprakelijkheids- en/of

rechtshulpverzekering afgesloten.

Met betrekking tot Covid-19 zijn er voor onze Vereniging nagenoeg geen gevolgen.

Eventueel dat er door het bestuur minder frequent vergaderd kan worden en de jaarvergadering

op een andere tijdstip gehouden wordt en eventueel in een iets andere vorm dan normaal
gebruikelijk .
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Jaarrekening
(alle bedragen in hele euro's)

Balans

Activa 31-12-2019 31-12-2018

Liquide middelen 9.812 3.125

Totaal Activa 9.812 3.125

Passiva 31-12-2019 31-12-2018

Reserves en Fondsen 8.807 2.120

Kortlopende schulden 1.005 1.005

Totaal Passiva 9.812 3.125

Staat van Baten en Lasten

Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

Contributies/donaties/giften/schenkingen 20.412 19.000 19.619

Baten uit rente 1 0 2

Overige baten 103 0 0

Som der baten 20.516 19.000 19.621

Structurele en noodhulp 12.130 16.500 19.414

Lasten fondsenwerving 850 860 856

Lasten beheer en administratie 849 860 857

Som der lasten 13.829 18.220 21.127

Resultaat 6.687 780 -1.506

Resultaatbestemming

Bestemmingsfonds projecten 6.687 780 -1.506
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is feitelijk gevestigd aan de Oude Kerkweg 18A, 8051

KX, te Hattem en is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 40059267.

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt volgens het model C2 van de Raad van de Jaarverslaggeving voor

Kleine Fondswervende Organisaties. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is

vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten uit hoofde van ontvangsten van vrijwillige bijdragen en rente worden verantwoord in het

jaar waarin de bedragen worden ontvangen. Voor de toerekening van de uitgaven voor projecten
wordt het moment van de betaling van het gehele of gedeeltelijke bedrag genomen. Kosten

worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019

Toelichting Activa

Liquide Middelen

31-12-2019 31-12-2018

ABN AMRO Bestuursrekening 1.797 1.064

ABN AMRO Spaarrekening 8.015 2.061

ABN AMRO Internetsparen 0 0

Totaal 9.812 3.125

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.

De liquide middelen wordt aangewend in het kader van de doelstelling van de vereniging.

Toelichting passiva

Reserves en fondsen

De post reserves en fondsen wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe
ze in het leven is geroepen. Het bestuur geeft in de benoeming van de reserves aan op welke

wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wil aanwenden.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is bedoeld om zeker te stellen dat de vereniging aan haar verplichtingen

kan voldoen. Aangezien de vaste lasten van de vereniging vrijwel nihil zijn, is er besloten om

geen gelden ten behoeve van de continuïteitsreserve te reserveren.
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Bestemmingsfonds projecten

2019 2018

Stand 1 januari 2.120 3.760

Resultaat boekjaar 6.687 -1.640

Stand 31 december 8.807 2.120

De gelden uit het bestemmingsfonds projecten zullen worden ingezet ten behoeve van de

statutaire doelstellingen van de vereniging.

Schulden

Kortlopende Schulden 31-12-2019 31-12-2018

Accountantskosten 1.005 1.005

Totaal 1.005 1.005

Gebeurtenissen na balansdatum

In maart 2020 zijn door de Nederlandse overheid maatregelen genomen tegen het Coronavirus.

Daarnaast zal het Coronavirus de komende periode nog de nodige (financiële) gevolgen hebben.
De gevolgen van het Coronavirus geven geen nadere informatie over de feitelijke situatie op

balansdatum.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten uit eigen fondsverwerving

De leden betalen hun bijdrage periodiek per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar.
Daarnaast kennen we nog een aantal donateurs, die betalen een eenmalig bijdrage. De Brug heeft

leden/donateurs. Daarnaast ontvangen we regelmatig eenmalige giften. Dit leidt tot de volgende
verdeling:

Baten uit fondsenverwerving 2019 2018

Contributie leden 14.183 13.900

Bijdragen donateurs / giften 1.534 300

Bijdragen kindersponsoring 3.420 3.420

Bijzondere giften 1.379 1.999

Totaal 20.516 19.619

Overige baten

De Brug heeft geen andere bijdragen meer ontvangen.

Rente

Op de verschillende bankrekeningen is in 2019 totaal € 1 aan rente binnengekomen.

Oorzaak van de lage rente is het verlagen van de rentepercentage door de bank en het interen op
de eigen reserves.
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Projecten

In 2019 zijn de volgende projecten gefinancierd. Deze projecten zijn in onze nieuwsbrief en op

de website uitgebreid omschreven.

Bijdragen projecten en Kindersponsoring in 2019

Pater Puthur Bijdrage medisch centrum India 1.500

Warmayllu

Kleding project Shipibo

Indianen Peru 1.000

Rophe Schoolproject India 1.200

ARMDS Naaiopleiding India 2.650

Warmayllu

Kleding project Shipibo

Indianen Peru 2.000

Rophe

Kindersponsoring van

21 kinderen, waarvan 19

gesponsord door leden en 2

voor rekening van de Brug 3.780

Totaal 12.130

In 2017 is € 18.065 aan projecten besteed, dit is 97,8% van de totale baten.

In 2018 is € 19.414 aan projecten besteed, dit is 98,9% van de totale baten.

In 2019 is € 12.130 aan projecten besteed, dit is 59,1% van de totale baten.

Uitvoeringskosten

De vereniging De Brug heeft geen personeelskosten. De vereniging heeft voorts geen

huisvestings- en kantoorkosten. Het bestuur ontvangt geen vergoeding en ook geen reis- of

verblijfkosten. Alle kosten worden gemaakt in verband met de doelstelling.

Als kosten eigen fondswerving zijn aan te merken de kosten voor CBF en de website plus 50%

van de kosten voor de bank, kamer van koophandel en accountant. De rest zijn uitvoeringskosten

rechtstreeks besteed aan de doelstelling. Dit leidt tot de volgende verdeling van kosten.
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Besteding Werving Totaal

Toe- Structurele-

Lasten

eigen Lasten

rekenings- en fondsen- beheer en Werkelijk Begroot Werkelijk

Werkelijk 2019 factor noodhulp werving administratie 2019 2019 2018

Eigen

bestedingen 12.130 12.130 16.500 19.414

Uitvoeringslasten

Bankkosten 50% 217 218 435 450 454

Kamer van

Koophandel 50% 0 0 0 0

CBF 50% 130 129 259 265 254

Website 100% 0 0 0 0

Accountant 50% 503 502 1.005 1.005 1.139

Flyers/presentatie 100% 0

Overig 100%

Totaal 12.130 850 849 13.829 18.220 21.261

Kasstroomoverzicht per 31 december 2019

Kasstroom 2019 2018

Resultaat 6.687 -1.640

Mutaties werkkapitaal

Kortlopende schulden 134

Kasstroom 6.687 -1.506

Liquide middelen 2019 2018

Stand begin boekjaar 3.125 4.631

Mutaties liquide middelen 6.687 -1.506

Kasstroom 9.812 3.125
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Begroting 2020

Begroot 2020 Realisatie 2019

Baten uit fondsenwerving 19.000 20.412

Baten uit rente 0 1

Overige baten 0 103

Som der baten 19.000 20.516

Structurele noodhulp 15.300 12.130

Lasten fondsenwerving 850 850

Lasten beheer en administratie 850 849

Som der lasten 17.000 13.829

Resultaat 2.000 6.687

Toelichting bij de begroting.

• De begroting is opgemaakt volgens het model staat van baten en lasten uit het model C2 van
de Raad van de Jaarverslaggeving voor Kleine Fondswervende Organisaties.

• Het bestuur verwacht dat de baten uit contributies/donaties/giften/schenkingen
fondsverwerving in 2020 op € 19.000 uit zullen komen. Dat is, rekening houdend met een

wat teruglopend aantal leden, iets lager dan voorgaande jaren.
• Voor 2020 is er voor overige baten niets begroot.

• Onder structurele noodhulp staan de door ons gefinancierde projecten. Het aantal te
financieren projecten schatten we in 2020 op een iets hoger aantal, omdat we iets meer

reserves hebben overgehouden ultimo 2019.
• In 2020 verwachten we geen bijzondere extra kosten.

• Het aantal projecten dat door De Brug in 2020 zal worden ondersteund is vooraf moeilijk in
te schatten. Bij het vaststellen van de begroting voor projecten is rekening gehouden dat we

eind 2020 opnieuw een beperkt batig saldo hebben.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering.


