
  

DE BRUG Jaarverslag 2021 
 

1 
 

  



  

DE BRUG Jaarverslag 2021 
 

2 
 

 
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 2021 uit de volgende personen: 
 
 
Naam Functie Jaar aftreding 
Tiem van Dalfsen Voorzitter 2022 
Jan Fien Secretaris 2022 
Ron Mannen Penningmeester 2022 
Wim Docter Bestuurslid 2023 
Allard van der Meer Bestuurslid 2023 

     
 
De kascommissie bestaat per 31 december 2021 uit de volgende personen: 
Hans Fien en Gerrit ten Klooster. 
 
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 2021 7 keer vergaderd. 
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 2021 
gefinancierde projecten staat in deze jaarrekening. Een uitgebreider verslag over onze projecten 
staat in onze nieuwsbrieven en op de website (www.debrug-ontwikkelingshulp.nl). De andere 
belangrijke punten op de agenda van de bestuursvergadering zijn verwoord in dit bestuursverslag. 
 
Jaarvergadering 
 
Normaal gesproken wordt de jaarvergadering medio van het jaar gehouden ten kantore van 
ABNAMRO Verzekeringen in Zwolle. Door Corona was dit opnieuw niet mogelijk. Om die 
reden is eind 2021 het jaarverslag 2020 samen met een aantal bestuursvoorstellen per mail 
rondgestuurd, met het verzoek aan de leden om hier per punt akkoord / niet akkoord mee te gaan. 
Indien niet akkoord kon men een motivatie toevoegen. Indien zwaarwegende bezwaren zouden 
worden ontvangen, zou opnieuw een mailronde volgen. Indien men niet zou reageren, werd 
vooraf aangegeven dat het bestuur ervan uit ging dat men akkoord was met voorgestelde 
besluiten. 
Na ontvangst bleek dat bij de eerste ronde de leden die gereageerd hadden, met alle door het 
bestuur voorgestelde besluiten akkoord waren, te weten: 
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1. het jaarverslag over het jaar 2020 vastgesteld en goedgekeurd. 
2. verslag van de kascommissie definitief vastgesteld en decharge verleend aan 

penningmeester en bestuur.  
3. 2 bestuursleden opnieuw geïnstalleerd 
4. 1 nieuw lid van de kascommissie geïnstalleerd. 
5. het verslag van de digitale ledenvergadering van eind 2020 goedgekeurd. 
6. kennis genomen van het feit dat de leden met de in 2020 uitgevoerde projecten hebben 

ingestemd. 

 
Verslag kascommissie. 
De kascommissie bestaande uit Hans Fien en Wim van Dalfsen, heeft op 10 augustus 2021 
verslag uitgebracht van de controle over 2020. Er zijn geen bijzonderheden gevonden. De 
penningmeester, en daarmee het gehele bestuur, wordt decharge verleend over het in 2020 
gevoerde beleid.  
 
Verkiezing bestuursleden. 
Allard van der Meer en Wim Docter waren aftredend en herkiesbaar voor de periode 2022 - 2023. 
Er waren geen andere kandidaten en de vergadering heeft ingestemd in met de herverkiezing van 
Allard en Wim. 
 
De bestuurssamenstelling is per 31 december 2021 als volgt: 
 
Voorzitter   Tiem van Dalfsen 
Secretaris   Jan Fien 
Penningmeester  Ron Mannen 
Bestuursleden algemeen Allard van der Meer 
    Wim Docter 

Verkiezing Kascommissie 
Wim van Dalfsen is het langstzittende lid en heeft de kascommissie verlaten. Gerrit ten Klooster 
wordt voorgesteld als opvolger. De jaarvergadering heeft daarmee Hans Fien en Gerrit ten 
Klooster als nieuwe kascommissie benoemd.  
 
Ledenraadpleging m.b.t. toekomst van de Brug. 
 
Eind oktober 2021 jaar hebben we de notitie ‘Haalt De Brug de 100 jaar?’ aan de leden verstuurd. 
Er waren 6 mogelijke scenario’s uitgewerkt met de vraag om erop te reageren. Dat is tot ons 
genoegen massaal gedaan. Er zijn van 23 leden reacties binnengekomen. 
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De samenvattende conclusie is, dat men hecht aan het zelfstandig voortbestaan van Vereniging de 
Brug. Voor het bestuur betekent het dat we in ieder geval doorgaan tot het 50-jarig bestaan. We 
gaan op de oude voet verder, maar zijn wel attent op mogelijkheden om het bestuur uit te breiden 
met jonge mensen en op het bestaan van vergelijkbare instellingen om op de een of andere 
manier mee samen te werken.  

 
Website 
 
Het adres van de website is inmiddels gewijzigd in www.debrug-ontwikkelingshulp.nl. In de loop 
van 2022 zal de oude website worden gesloten. 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.  
 
Ledenaantal 
 
Het afgelopen jaar is het aantal begunstigers stabiel gebleven. Begin 2021 waren er 89 
leden/donateurs, ultimo 2021 hadden we nog steeds 89 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 2021 ook opnieuw een aantal bijzondere donaties gehad, te weten: 

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

• De Protestantse gemeente Zwolle heeft bijdrages gegeven. 
• In 2020 zijn er helaas geen opbrengsten van sponsorkliks ontvangen.  

 
 
CBF Certificaat  
 
Als bestuur hebben we eerder geconstateerd dat het CBF-keurmerk geen significante voordelen 
meer oplevert, maar dat dit wel elk jaar kosten en administratieve rompslomp met zich 
meebrengt. In 2020 hebben de leden ermee ingestemd om hiermee te stoppen.  
In 2021 hoefde om die reden slechts een deel van de gebruikelijke jaarcontributie te worden 
betaald. Er zijn in 2021 geen verdere nadelen als gevolg van deze keuze geconstateerd.  
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Samenwerking Wilde Ganzen 
 
In 2016 zijn we voor het eerst een samenwerking aangegaan met Wilde Ganzen. 
Hierbij betalen Vereniging de Brug en Wilde Ganzen beiden een deel van de kosten van een 
project dat we samendoen. 
In de jaren daarna en dus ook in 2021 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 Vereniging de Brug voor dergelijke projecten worden overgemaakt naar 
Wilde Ganzen. Wilde Ganzen maakt dan vervolgens het totaalbedrag over naar het project. 
Voordeel om met Wilde ganzen samen te werken is dat het hierdoor mogelijk wordt om ook 
projecten te kunnen honoreren die normaal gesproken boven ons budgetplafond liggen.  
Daarnaast kan de Brug ook gebruik maken van lokale netwerken en kennis in de landen waar 
Wilde Ganzen opereert, waardoor en betere waarborgen zijn m.b.t. toezicht en uitvoering van 
onze projecten. 
In 2021 hebben we in samenwerking met Wilde Ganzen een project ondersteunt in Congo. Dat 
betreft de renovatie van een school die erg heeft geleden onder de oorlog. Wilde Ganzen neemt 
hiervan 1/3 deel van de kosten voor haar rekening. 
 
Strategisch beleggingsbeleid 
 
Het strategisch beleggingsbeleid van Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is gericht op het 
vermijden van risico. De overtollige liquide middelen werden tot nu toe aangehouden op bank- en 
spaarrekeningen en werden rente-inkomsten verworven. In de laatste jaren zijn de rente-
inkomsten tot 0 euro gedaald en het bestuur heeft van de leden akkoord gekregen om ook een 
deel te gaan beleggen in beleggingsfondsen die in lijn liggen met de doelstellingen van 
Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug. 
 
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 5.000 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). 
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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 ander 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 31-12-2021 31-12-2020 

Liquide middelen 16.483 11.507 
   
Totaal Activa 16.483 11.507 
   
Passiva 31-12-2021 31-12-2020 
Reserves en Fondsen 15.917 11.507 

Kortlopende schulden 566 0 

   
Totaal Passiva 16.483 11.507 
   
 
 
Staat van Baten en Lasten   

 

 Werkelijk Begroot Werkelijk 
 2021 2021 2020 
Contributies/donaties/giften/schenkingen 19.400 18.500 18.488 
Baten uit rente 0 0 0 
Overige baten 0 0 0 
Som der baten 19.400 18.500 18.488 
    
Structurele en noodhulp 13.689 15.300 15.132 
Lasten fondsenwerving 368 500 830 

Lasten beheer en administratie 366 500 831 
Som der lasten 14.424 16.300 13.829 

 
Resultaat 4.976 2.200 1.695 
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving 
 
Algemeen 
De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is statutair gevestigd in Zwolle. De jaarrekening is 
opgemaakt volgens het model C2 van de Raad van de Jaarverslaggeving voor Kleine 
Fondswervende Organisaties. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van 
activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 
 
Grondslagen voor de waardering  
 
Algemeen 
Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 
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 bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 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. 
 
Toelichting Activa 

Liquide Middelen   

   

 31-12-2021 31-12-2020 

ABN AMRO Bestuursrekening 3.236 2.165 

ABN AMRO Spaarrekening 13.247 9.342 

ABN AMRO Internetsparen 0 0 

   

Totaal 16.483 11.507 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking 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 
 

 2021 2020 
Stand 1 januari 11.507 8.807 
Resultaat boekjaar 4.976 1.695 
Vrijval Accountantskosten i.v.m. 
geen controle over 2020 0 1.005 
Reservering kortlopende 
schulden -566  
   
Stand 31 december 15.916 11.507 

 
De gelden uit het bestemmingsfonds projecten zullen worden ingezet ten behoeve van de 
statutaire doelstellingen van de vereniging.  
 
Schulden 
 

Kortlopende Schulden 31-12-2021 31-12-2020 
In 2022 terug te storten bedrag 
Protestantse gemeente Zwolle 566 0 
   
Totaal 566 0 

 
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 2021 2020 
Contributie leden / Bijdragen donateurs / Giften 13.544 13.653 
Bijdragen kindersponsoring 3.780 3.420 
Bijzondere giften * 2.076 1.415 
   
Totaal 19.400 18.488 

* zie bij kortlopende schulden. Er wordt een bedrag van 566 euro voor 2022 gereserveerd, omdat 
de Brug een onterechte dubbele boeking heeft ontvangen. 
 
Overige baten 
De Brug heeft geen andere bijdragen meer ontvangen.  
  
Rente 
Op de verschillende bankrekeningen is in 2021 totaal geen rente binnengekomen. 
Oorzaak is het verlagen van het rentepercentage door de banken. 
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Projecten 
In 2021 zijn de volgende projecten gefinancierd. Deze projecten zijn in onze nieuwsbrief en op 
de website uitgebreid omschreven.  
 
 

Bijdragen projecten en Kindersponsoring 

ARMDS      
Waterput en 
Zonnepanelenproject India 1.858 

PWC 
Renovatie school i.s.m. 
Wilde Ganzen (*1) Congo 5.001 

Rophe  Waterputproject India 3.000 
 9.859 

Rophe 

Kindersponsoring van  
21 kinderen, waarvan 19 
gesponsord door leden en 
2 voor rekening van de 
Brug India 3.780 

 
13.639 

 

Eenmalige extra kosten 
door terugboeking door 
Indiase overheid i.v.m. 
gewijzigde wetgeving 
terrorismebestrijding India  50 

 
Totaal 13.689 

(*1) dit project is samen uitgevoerd met Wilde ganzen, de Brug betaalde 2/3 deel. 
 
In 2019 is € 12.130 aan projecten besteed, dit is 59,1% van de totale baten. 
In 2020 is € 15.132 aan projecten besteed, dit is 81.8% van de totale baten. 
In 2021 is € 13.689 aan projecten besteed, dit is 70.6% 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 2020   factor   noodhulp werving administratie   2021 2021 2020 
Eigen 
bestedingen       13.689     13.689 15.300 15.132 
                
Uitvoeringslasten 
CBF    50%    66 66   132   
Bankkosten   50%    184 184   368 500 368 
LEI nummer   50%    117 117   234 500 265 
Accountant             1028 
Totaal       13.689 367 367   14.424 16.300 16.793 

 
 
Kasstroomoverzicht per 31 december 2021 
 

Kasstroom 2021 2020 
Resultaat 4.975 1.695 
Mutaties werkkapitaal   
Kortlopende schulden -566  
Kasstroom 4.409 1.695 
   
Liquide middelen 2021 2020 

Stand begin boekjaar 11.507 9.812 
Mutaties liquide middelen 4.976 1.695 
Kasstroom 16.483 11.507 
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Begroting 2022 
 
 

 Begroot 2022 Begroot 2021 
Baten uit fondsenwerving 18.500 18.500 
Baten uit rente 0 0 
Overige baten 0 0 
Som der baten 18.500 18.500 

   
Structurele noodhulp 15.300 15.300 
Lasten fondsenwerving 550 500 
Lasten beheer en administratie 550 500 
Som der lasten 16.400 16.300 

   
Resultaat 2.100 2.200 

 
 
Toelichting bij de begroting. 
• De begroting is opgemaakt volgens het model staat van baten en lasten uit de Richtlijn 650 

voor fonds verwervende instelling van de Raad voor de Jaarverslaglegging. 
• Het bestuur verwacht dat de baten uit contributies/donaties/giften/schenkingen 

fondsverwerving in 2022 op € 18.500 uit zullen komen.  
• Voor 2022 is er voor overige baten niets begroot. 
• Onder structurele noodhulp staan de door ons gefinancierde projecten. Het aantal te 

financieren projecten schatten we in 2022 op een vergelijkbaar bedrag als 2021. 
• Tot 2022 betaalden we geen kosten voor hosting van de website. In 2022 moeten hiervoor 

wel kosten voor worden betaald. 
 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 07-06-2022. 


