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Houten, 18 maart 2015

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 2014.
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1. Algemeen

1.1. Verslag directie

Het verslag van de directie is opgenomen in het afzonderlijke jaarverslag van de
Stichting de Brug over 2014. 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.
STATUTAIR 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:
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.
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VERMOGEN
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a.
subsidies en donaties;
b.
schenkingen, erfstellingen en legaten;
c.
alle andere verkrijgingen en baten.
2. Het bestuur beslist over het aanvaarden van subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.
1.3. Namen bestuursleden en directie

In 2014 werd het bestuur gevormd door:
• De heer ir. J.W. Jol te Lunteren, voorzitter;
• De heer drs. F.H. Koster te Houten, penningmeester;
• De heer G.J. Laan te Veenendaal, algemeen adjunct;
• Mevrouw drs. A.W. van Noort-Zadelhoff te Hellendoorn, lid;
• De heer ir. R. Reedeker, Veenendaal, lid;
• Mevrouw ir. S. van Uffelen-Kerkdijk te Hardenberg, lid.
Directeuren van de Stichting zijn:
• Mevrouw B.J. Weitkamp-Lennips te Hardenberg.
Mw. Weitkamp is beperkt tekeningbevoegd.
• De heer F.H. Weitkamp te Hardenberg.
Aldus opgemaakt te Houten op 18 maart 2015.
F.H.Koster, penningmeester (Stichting de Brug te Hardenberg)

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van de Stichting de
Brug op 18 maart 2015 te Hardenberg
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2. Jaarrekening
2.1. Balans per 31 december

2.2. Kasstroomoverzicht 2014

Volledigheidshalve is hier een kasstroomoverzicht opgenomen.
De mutatie van de liquide middelen (afname € 31.820) wordt geheel teruggevonden bij de mutatie van de reserves en fondsen en is het saldo van:
• een afgenomen continuïteitsreserve Aids- en Wezenprojecten.
(-€ 40.000); zie verder in dit verslag voor een verklaring.
• een toegenomen continuïteitsreserve (+€ 8.180) ten behoeve van de overige projectactiviteiten in Cambodja (bouwactiviteiten en materialen;
scholen, huizen, infrastructuur, irrigatiewerken, noodhulp etc.).
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2.3. Baten en lasten over 2014

Een uitsplitsing van de giften treft u aan bij de toelichting.
Het negatieve saldo over 2014 (groot € 31.820) is ten laste van de reserves gebracht.
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2.4. 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:
(ultimo 2014 1$ = € 0,8226 en 1€ = $ 1,2175).
Buitenlandse valuta-aankoop dollars (baten & lasten)
Koersverschillen zijn direct toegerekend aan de projecten in Cambodja tegen een
(gemiddelde) transactiekoers over 2014 van 1$ = € 0,7322 en 1€ = 1,3685.
Bankkosten
Bankkosten in Cambodja zijn direct toegerekend aan de projecten.
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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2.5. Algemene toelichting

In het jaar 2014 werden veel activiteiten in Cambodja en Nederland verricht.
De voorgenomen projecten in Cambodja konden bijna allemaal worden afgewerkt.
De dollarkoers heeft de stichting in 2014 nog een koerswinst opgeleverd die direct is toegerekend aan de projectuitgaven in Cambodja. Begrote koers (1,30)
was lager dan de gerealiseerde koers (1,3685).
Begroot was voor Cambodja 2014:
De werkelijke uitgaven beliepen:

$ 1.225.854
$ 1.145.603

Dit verschil – vanwege een lagere realisatie - van circa $ 80.000 is grotendeels
toe te rekenen aan de mindere uitgaven voor ons Aids- en Wezenprogramma
(ca. $ 60.000). De oorzaak is dat er minder Aidspatiënten in het programma zijn
opgenomen, omdat Aids in Cambodja steeds meer een chronische ziekte is geworden. Dit heeft ook zijn positieve effect op het wezenprogramma middels lagere uitgaven.
Daarnaast vielen ook sommige andere uitgavencategorieën lager uit dan begroot; bijvoorbeeld Bruggen, Wegen, Waterfilters en Waterputten.
De ontvangen giften in 2014 zijn hoger uitgevallen (plus ca. € 84.000) dan in 2013
mede vanwege extra fondsbijdragen van de Wilde Ganzen (ca.€ 74.000).
Het uitgavenniveau kon mede gehandhaafd worden vanwege een kleine intering
op de reserves.
Nadere detaillering van de ontvangsten en uitgaven is opgenomen in het jaarverslag 2014 van stichting De Brug.
In paragraaf 2.7. van deze jaarrekening wordt nader ingegaan op de ontwikkeling
van specifieke onderdelen van de baten en lasten.
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2.6. Toelichting op de balans

Financiële vaste activa
Er zijn geen financiële vaste activa aanwezig.
Banken en kas (Nederland en Cambodja)
Rekening
ABN Amro Vermogenspaarrek.NL66ABNA0405761430
ABN Amro Charitas spaarrek.NL66ABNA0405761431
ABN r/c rek.NL16ABNA0406472661
ABN $ rekening rek.nr. 405026846 (omgerekend)
ING-bank r/c rek.NL15INGB0670301469
ING-bank r/c rek.NL81INGB0000823353
Totaal Nederland
Kas Cambodja (omgerekend)
CCB Bank Cambodja (omgerekend)
ACLEDA bank Cambodja (omgerekend)
Totaal Cambodja
TOTAAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31-12-2014
230.284
250.570
83.130
6.233
6.616
3.857
580.690
29.309
54.598
32.132
116.039
696.729

€

31-12-2013
621.711

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.769
5.513
11.991
12.518
665.503
12.250
36.643
14.153
63.046
728.549

Alle gelden zijn direct op te nemen en beschikbaar voor de doelstelling en de
bedrijfsvoering.
De omvang van de kas in Cambodja is vooral fors toegenomen vanwege bij supervisors op de jaarultimo uitstaande gelden ten behoeve van de micro kredietverlening (ca. $ 4.500) en onder meer een fors voorschot om hout voor huizen te
kopen ($ 10.000).
Reserve ontwikkeling

De afname van de totale reserve met bijna € 32.000 is gelijk aan het exploitatietekort. Het is (opnieuw) bewust beleid geweest de reserves verder in te krimpen
en exploitatietekorten te accepteren. Dit speelt andermaal een rol bij de budgettering voor 2015.
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Vanwege dit beleid wordt meer aan projectuitgaven in Cambodja gedaan dan
aan donatiegelden binnenkomt. Het bestedingspercentage (‘wat is uitgegeven
aan de doelstelling van de stichting’) ligt dan ook voor het derde achtereenvolgende jaar boven 100%.
De continuïteitsreserves worden gevormd ten behoeve van de ‘harde’
(bouw)projecten (irrigatie, scholen, huizen etc.) en de ‘zachte’ projecten (met
name Aids en Wezen). Zij vormen tezamen het buffervermogen en zijn inclusief
nog niet bestede (grote) giften.
De Continuïteitreserve - overig - voor onze bouwactiviteiten is licht toegenomen
(+€ 8.180) omdat het exploitatietekort is toegevoegd (-€ 31.820) maar ook de
daling van de Aids- en Wezenreserve (+€ 40.000) is toegevoegd.
De Continuïteitreserve Aids en Wezenreserve is gedaald (-€ 40.000) als gevolg
van ons bestuursbeleid. We hanteren een minimale factor van 0,75 (driekwart
jaar), om de A&W reserve te berekenen. Deze factor betekent dat, als we om
wat voor redenen dan ook het Aids- en Wezenwerk in Cambodja niet meer kunnen financieren, dan nog een afbouwperiode van ongeveer drie kwart jaar financieel gereserveerd is.
De jaarlijkse uitgaven voor Aids en Wezen worden met deze factor vermenigvuldigd om de benodigde reserve te berekenen. Aangezien de uitgaven de afgelopen jaren fors gedaald zijn, kunnen we met een steeds lager reserve toe.
Er is een Bestemmingsreserve van € 25.000 voor diverse doeleinden. Deze reserve is gevormd voor emergency, vocational training en microkrediet. De reden is
dat beide laatstgenoemde nieuwe activiteiten in geval van in gebreke blijven
vanwege een tekort aan middelen niet ineens afgebouwd kunnen worden.
Emergency heeft betrekking op noodhulp (bijv. bij wateroverlast)
Deze reserve is constant gehouden.
Verder is er een Valutareserve, groot € 80.000. Deze is niet aangesproken en er
zijn ook geen bedragen toegevoegd eind 2014. Begroting en realisatie weken niet
significant af; begroot was een gemiddelde koers van $/€1,30 en gerealiseerd
werd een gemiddelde koers van $/€1,33 (dagkoersen 2014), niet significant verschillend van de begrote koers.
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De gemiddelde koers ($/€1,33) wijkt af van de in deze rekening gebruikte ‘verbruikskoers’ ($/€1,3685) die gebaseerd is op de momenten van de dollarzendingen naar Cambodja ten behoeve van projectgeld dat daar op dat moment nodig
was. Deze momenten hadden hun zwaartepunt in de eerste helft van 2014 toen
de euro aanzienlijk sterker was t.o.v. de dollar dan in de tweede helft (1ste halfjaar: gemiddeld 1,37 versus 2de halfjaar: 1,27).
Verderop in dit verslag zal nader ingegaan worden op de koersontwikkeling in
2015.
De post Reserves en fondsen bedraagt in totaal € 690.955 en zal (bij lager geraamde donaties t.o.v. 2014) naar verwachting in 2015 verder dalen naar een
omvang van € 600.000 - € 625.000. Een verdere daling daarna is mogelijk. Bestuursbeleid is namelijk dat een acceptabele omvang van het buffervermogen
minimaal € 100.000 bedraagt op een projectomvang van € 800.000 –
€ 1.000.000; dat is ruim 10% en betekent een voldoende bedrag achter de hand
in het geval van grote tegenvallers. Ultimo 2014 bedraagt dat buffervermogen
€395.955 en dat zal naar verwachting verder dalen in 2015 en 2016.
Voorziening voor onderhoud kantoor Cambodja

Eind 2014 bedraagt de voorziening ruim € 5.774. Dit bedrag zal de komende jaren (vooral) besteed worden aan groot onderhoud van het kantoordeel van het
pand.
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2.7. Toelichting op de baten en lasten

Realisatie versus Begroting
De baten bedroegen ruim € 84.000 meer dan begroot mede vanwege fondsbijdragen van stichting de Wilde Ganzen (€ 73.791) ten behoeve van scholenbouw.
Giften
Onder giften worden alle in het boekjaar ontvangen bijdragen verantwoord.
Een categorisering van de giften laat zien dat het werk van de stichting breed
gedragen wordt.

In het cirkeldiagram wordt dit nog eens procentueel in beeld gebracht.

Naast vele trouwe donateurs (particulieren, kerken en bedrijven) mochten dit
jaar ook veel nieuwe donateurs begroet worden.
Een speciale dank past hier AFAS te Leusden voor de (opnieuw) forse bijdrage.
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Projecten Cambodja
Onder deze post zijn opgenomen alle bestede gelden in Cambodja.
In 2014 (en 2013) werd voor de diverse projecten het volgende uitgegeven. Ook
de begroting zoals die in 2013 werd opgesteld over 2014 is ter vergelijking opgenomen.

De kosten in Cambodja vielen per saldo ruim € 100.000 lager uit dan begroot
was, vooral als gevolg van twee ontwikkelingen:
• De uitgaven voor Aids en Wezen vertoonden andermaal een daling, zowel
t.o.v. de begroting 2014 (ca. $ 60.000 lager dan begroot) als t.o.v. de realisatie 2013
• Er werd een bedrag aan infrastructurele projecten niet gerealiseerd en
grotendeels doorgeschoven naar 2015 (ca. $ 23.000 lager dan begroot).
Daarnaast speelde de omrekeningskoers euro/dollar een rol: begrote koers 1,30,
‘verbruikskoers’ 1,3685, hetgeen een positief verschil enige tienduizenden dollars betekende, een verschil dat direct aan de projecten is toegerekend.
•

De kosten van vrijwilligers ($ 70.287 in 2014, $ 62.668 in 2013) kunnen
naar rato toegedeeld worden aan Aids, Wezen, Microkrediet en Beroepstrainingen. Dit zijn de terreinen waarop de vrijwilligers hun taken hebben.
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Het grootste deel van deze kosten (95%) kan dan bij de kosten voor Aids
en Wezen worden opgeteld.
• De overhead kosten in Cambodja bedroegen
gen in 2013 $ 57.138 ca.5% van
de totale projectuitgave
projectuitgaven en zijn in 2014 fors hoger: $ 120.553 (11%).
Hierbij dien
dient voor twee incidentele uitgaven gecorrigeerd te
t worden:
o De aanschaf van een nieuwe auto ($ 44.700), geheel gedekt door
een extra donatie van een grote sponsor.
o De kosten van de sponsortrips: $ 12.000. Zie verderop in deze
jaar
jaarrekening voor een verklaring.
Corrigeren we voor deze beide bedragen dan resulteert een totaal van
$ 63.853 aan bestuurskosten en kantoorkosten (6% van de totale projecproje
tuitgaven
tuitgaven) in lijn met eerdere niveaus.
In het cirkeldiagram
ldiagram worden de gerealiseerde uitgaven over 2014 in Cambodja
nog eens (procentueel) in beeld gebracht.
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De door het bestuur goedgekeurde begroting voor 2015 is hieronder in beeld
gebracht (ten opzicht van de realisatie 2014).

De begroting is voorzichtig opgesteld: totaal $ 942.000 (2014 realisatie:
$ 1.145.603). De valutair onzekere situatie dwingt daar ook toe. Een aanhoudend
lage Euro/dollarkoers zal (forse) intering op de valutareserves tot gevolg hebben.
De uitgaven voor Aids en Wezen zijn enigszins hoger geraamd dan in 2014, ondanks een dalende trend. Dit vanwege uitbreiding van het werk in nieuwe communes en intensivering binnen de districten waar gewerkt wordt.
Nederland
Werkbezoeken en reiskosten
De kosten ‘werkbezoeken’ hebben betrekking op de bezoeken van directie- en
bestuursleden aan Cambodja.
In 2014 bedroegen de kosten ‘werkbezoeken’ per saldo € 5.397 (2013: € 6.625).
In het bedrag voor 2014 zijn de reis- en verblijfkosten van de directie begrepen.
Van de totale uitgaven aan werkbezoeken ad € 13.027 is in 2014 een bedrag van
€ 7.630 als gift door betrokkenen terug gestort (het saldo is het genoemde bedrag van € 5.397).
Kosten voor research zoals in 2013 (€ 2.857) werden dit jaar niet gemaakt.
Algemene kosten in Nederland
Onder dit hoofdstuk vallen de kosten, die gemaakt zijn in Nederland.
De specificatie is als volgt.
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Uit de tabel blijkt dat de algemene kosten meer dan gedekt worden door de rente ontvangsten.
Sponsortrips worden hieronder apart besproken.
De volgende zaken zijn verder vermeldenswaard:
• Het bestuur en de directie werken onbezoldigd.
• Er zijn geen kosten voor fondswerving.
• Van de fiscale vrijwilligersvergoeding wordt door een aantal bestuursleden en directie gebruik gemaakt, waarbij betrokkenen het toegestane fiscale vergoedingsbedrag terugstorten als gift aan de stichting.
Sponsortrips
De Brug organiseerde in 2014 een sponsortrip. Uitgaven en ontvangsten van de
deelnemers zijn als volgt verwerkt in de jaarstukken.
In Euro’s werd een bedrag van € 11.785 ontvangen van de Nederlandse deelnemers. De kosten van deze reis zijn verantwoord onder de overhead dollarkosten
in Cambodja, zoals eerder beschreven in de paragraaf ‘Projecten Cambodja’. Dit
betreft een bedrag van $ 12.000 (€ 8.786, koers 0,7322).
Per saldo heeft dat dus een positieve bijdrage aan de stichting De Brug opgeleverd van € 3.089.
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3. Overige gegevens
3.1 Beoordelingsverklaring accountant.
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3.2 Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum.
De in 2015 ontstane valutair onzekere situatie – sterke daling van de euro t.o.v.
de dollar - dwingt het bestuur om de valuta problematiek op de voet te volgen
en daarop, waar nodig, in te spelen.
De begroting voor 2015 is voorzichtig opgesteld: totaal $ 942.000 aan uitgaven in
Cambodja. De begroting is gebaseerd op een euro/doller koers van 1.30; uitgavenbedrag in Euro € 724.621.
De valutareserve eind 2014 bedraagt € 80.000.
Bij een gemiddelde dollarkoers van €1,17 over geheel 2015 zal het koersverlies
t.o.v. de begrote uitgaven ruim € 70.000 bedragen, hetgeen eind 2015 mutatis
mutandis een valutareserve oplevert van € 10.000. In dat geval zal eind 2015
bezien moeten worden of de valutareserve aangevuld moet worden uit de overigens ruime continuïteitsreserves.
Bij een aanhoudende zwakke euro t.o.v. de dollar zullen budgetten in 2016 en
daarna structureel lager moeten worden.
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