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Veenendaal, 27 januari 2011. 

 

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, 

Capellastraat 34, 

7771 XM Hardenberg. 

 

 

Dames en heren, 

 

Hierbij ontvangt u het rapport betreffende de financiële verslaggeving van uw stichting 

over het verslag -en kalenderjaar 2010. 

 

1. ALGEMEEN 

 

1.1 VERSLAG DIRECTIE 

Dit verslag is opgenomen in het afzonderlijke jaarverslag van de Stichting de Brug over 

2010. Gemakshalve wordt hier naar dit jaarverslag verwezen. 

 

1.2 INFORMATIE OVER DE STICHTING  

De Stichting is opgericht op 11 mei 1992 en ingeschreven in het handelsregister van de 

KvK onder nummer: 41189951. De statuten zijn op 1 juni 2010 aangepast. 

 

DOEL 

1. De Stichting heeft ten doel: het al dan niet in samenwerking met de 

doelgroep opzetten, begeleiden, uitvoeren en doen uitvoeren en realiseren van 

projecten op het gebied van ontwikkelingswerk, onderwijs, medische en 

humanitaire hulpverlening, het geven van voorlichting daarover, een en ander ter 

voortzetting en uitbreiding van het werk, begonnen door de kinderarts G. van 

Bruggen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ter 

beschikking stellen van geldmiddelen, persoonlijke hulp en steun, professionele en 

financiële assistentie en voorts door alle wettige middelen die tot verwezenlijking 

van haar doel kunnen leiden. 

De stichting zal zich bij haar werkzaamheden laten leiden door de navolgende 

beginselen: 
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a. de projecten dienen gericht te zijn op mensen en hun naasten onder het 

motto: “helpers helpen te helpen”; 

b. de projecten dienen kleinschalig te zijn en gebaseerd te zijn op de 

gemeenschap waarvoor het desbetreffende project geldt;  

c. de aandacht dient speciaal gericht te zijn op arme en vergeten groepen; 

d. de voorkeur gaat uit naar die gebieden, waarvan het werk 

ondersteunend kan zijn voor het werk van de christenen ter plaatse. 

VERMOGEN 

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

-subsidies en donaties; 

-schenkingen, erfstellingen en legaten; 

-alle andere verkrijgingen en baten. 

2.  Het bestuur beslist over het aanvaarden van subsidies, donaties, schenkingen, erf- 

     Stellingen en legaten. 

 

1.3 NAMEN BESTUURDERS EN DIRECTIE  

In 2010 werd het bestuur gevormd door: 

De heer J.W. Jol te Amersfoort, voorzitter; 

De heer G.J. Laan te Veenendaal, penningmeester; 

vacature, bestuurslid; 

Mevrouw A.W. van Noort-Zadelhoff te Hellendoorn, lid; 

Mevrouw S. van Uffelen-Kerkdijk te Hardenberg, lid. 

Gevolmachtigd directeur van de Stichting is: 

Mevrouw B.J. Weitkamp-Lennips te Hardenberg.  

Mw. Weitkamp is beperkt tekeningbevoegd. 

 

Aldus opgemaakt te Veenendaal op 27 januari 2011. 

 

 

G.J. Laan, penningmeester (van de Stichting de Brug te Hardenberg) 

 

 

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van de Stichting de 

Brug op woensdag 2 februari 2011 te Hardenberg. 
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2. JAARREKENING 

 

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER: 

 

 2010 2009 

 € € 

ACTIVA   

 

Financiële vaste activa 

Geen vaste activa  

 

 

0 

 

 

0 

 

Vlottende middelen 

ING bank en Postbank 

 

 

827.711 

 

 

859.606 

Kas en Bank Cambodja 139.046 33.578 

 966.757 893.184 

   

PASSIVA   

 

Eigen Vermogen 

  

Bestemmingsreserves 560.052 643.184 

Reserve wezenprojecten 250.000 250.000 

Reserve nieuwbouw Cambodja 156.705 0 

   

   

   

   

 966.757 893.184 
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2.2 Baten en lasten over 2010 

 

 2010 2009 

 € € 

Baten   

Giften 941.519 742.977 

Rente Banken 10.153 36.051 

Vrijval schenkingsrecht 0 22.016 

Som der baten 951.672 801.044 

   

Lasten   

Uitgevoerde projecten Cambodja 986.800 796.664 

Kosten werkbezoeken 9.645 9.220 

Accountantskosten 2.026 1.000 

Boeken -20 -83 

Algemene kosten 10.016 6.176 

Koersverschillen 6.337 234 

Som der kosten 1.014.804 813.211 

   

Saldo tekort -63.132 -12.167 

 

 



Stichting de Brug te Hardenberg 

 

Pagina 7 van 14 

JAARREKENING 2010 

 

2.3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

 

Algemeen 

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva 

gewaardeerd tegen nominale waarde. 

    

Buitenlandse valuta (balans)   

Tegoeden en schulden in buitenlandse valuta zijn omgerekend   

tegen de koers op balansdatum: 

(1$ = € 0,74700 en 1€ = $ 1,33860).  

   

Buitenlandse valuta-aankoop dollars (baten & lasten)  

Alle uitgaven in buitenlandse valuta zijn omgerekend tegen 

het gemiddelde van de aankoopprijs gedurende het jaar:  

(1$ = € 0,76445 en 1€ = $ 1,30812).  

    

    

Grondslagen van de resultaatbepaling 

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze  

betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 
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2.4  Algemene toelichting. 

 

In het jaar 2010 werden veel activiteiten in Cambodja en Nederland verricht. 

Alle voorgenomen projecten in Cambodja konden worden afgewerkt. 

De dollarkoers heeft de stichting in 2010 wel de nodige parten gespeeld, het bestuur 

heeft in 2010 € 20.000 aan de valutareserve onttrokken. 

 

Begroot was voor Cambodja 2010  $ 1.357.800 

De werkelijke uitgaven beliepen                    $ 1.290.857 

                   

Van dit verschil ad. ± $ 67.000 is grotendeels toe te rekenen aan de mindere uitgaven 

voor de verzorging van de wezen. De oorzaak is dat er minder weeskinderen in het 

programma waren opgenomen.  

Nadere detaillering van de ontvangsten en uitgaven is opgenomen in het jaarverslag 2010 

van de directie. 
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2.5  Toelichting op de balans. 

 

Financiële vaste activa 

Er zijn geen financiële vaste activa aanwezig.  

 

ING bank en Postbank (NL) 

31-12-2010        31-12-2009                  

ING-bank, rekening courant 11.223 € 41.359 

ING, deposito (lang) 0 € 0 

ING-bank, $ rekening (omgerekend) 717.350 € 0 

ING-bank, Toprente sparen 0 € 795.566 

Postbank, gewone rekening 14.419 € 22.681 

ING Eurospaarrekening  84.719 € 0 

Kas Cambodja (omgerekend) 25.034 € 5.193 

Bank Cambodja (omgerekend) 114.012 € 28.385 

 

Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve wordt gevormd uit nog niet bestede giften. 

Het saldo van de niet bestede giften is bestemd voor projecten in  

2011 en 2012. 

Deze reserve is als volgt te specificeren: 

Saldi in Cambdja en Nederland  € 480.052 

Valutareserve ($-€) € 80.000 

Totaal € 560.052 

 

 Specificatie eigen vermogen 

 31-12-2010 31-12-2009 

Saldo per ultimo jaar 643.184 € 655.351 

Tekort  € -63.132 € -12.167 

Vermindering valutareserve € -20.000  

Saldo einde jaar € 560.052 € 643.184 
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 Reserve nieuwbouw kantoor Cambodja 

 31-12-2010 31-12-2009 

Saldo per ultimo jaar 0 0 

Erfenis Diny van Bruggen ($ 220.000) € 164.350 0 

Af: aanbetaling grond ($ 10.000) € 7.645  

Saldo einde jaar € 156.705 € 0 

 

 

Deze reserve is afkomstig uit het legaat van de vroegere directeur van de Stichting de 

Brug, wijlen Mw. G. van Bruggen. Het bestuur van de Stichting heeft in 2010 besloten een 

bedrag van $ 220.000 te bestemmen voor de bouw van een kantoor met dienstwoningen 

in Phnom Penh, Cambodja.  

Eind 2010 heeft een aanbetaling op de aankoop van de grond plaats gevonden. 
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2.6  Toelichting op de baten en lasten. 

 

Giften 

Onder giften worden alle in het boekjaar ontvangen bijdragen 

verantwoord.  

 

Projecten 

Onder deze post zijn opgenomen alle bestede gelden  

in Cambodja. 

In 2010 werd uitgegeven voor: 

Bedragen zijn in $                                                                                                                           

Scholenbouw 121.821 

Huizenbouw 46.800 

Bruggen, wegen en waterputten 128.752 

Irrigatiewerken  232.030 

Gezondheidscentrum 8.002 

Aidspatiënten 279.145 

Wezenzorg 357.677 

Kosten vrijwilligers 57.807 

Bestuur - en kantoorkosten (incl. salarissen) 55.384 

Overige kleine kosten 3.439 

  

Totaal   1.290.857 

Omgerekend naar Euro’s  €  986.800 
 

 

Werkbezoeken 

Deze kosten hebben betrekking op de bezoeken (directie en bestuursleden). 

De directie heeft in 2010 een extra bezoek aan Cambodja gebracht i.v.m.  

Film- en radio-opnamen door de Evangelische Omroep.  

In 2010 bedroegen de kosten € 9.645,00 (2009: 9.220,00). In het bedrag  

voor 2010 zijn de vlieg- en verblijfkosten van 2 bestuursleden begrepen,  

evenals de verblijfkosten van de directie. Van de totale uitgaven van 

€ 9.645 is in 2010 een bedrag van € 6.582,00 als gift door betrokkenen terug 

 gestort.  
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Algemene kosten in Nederland 

 

Onder dit hoofdstuk zijn de kosten vermeld, gemaakt in Nederland, 

de specificatie is: 

     2010 2009 

      €          € 

Porti 1.933 1760 

Kantoor- en diverse kosten 7.024 3.505 

Bankkosten  896 874 

Contributies  0 37 

Notariskosten 

Totaal 

163 

10.016 

0 

6.176 
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3.1  Beoordelingsverklaring accountant. 
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3.2  Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum. 

 

Van de heer P. Mars, directeur van AFAS Erp Software te Leusden, 

heeft het bestuur eind 2010 de mededeling gekregen dat AFAS 

heeft besloten de Stichting de Brug in 2011 een donatie van  

€ 250.000 te verstrekken.  

Deze donatie is bestemd voor irrigatieprojecten en andere projecten  

(bijv. vocational training resp. opzetten van kleinschalige bedrijfjes) 

De donatie zal worden gebruikt voor projecten in 2011 en 2012. 
 | 3833 LC Leusden 


