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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 2011. 



Stichting de Brug te Hardenberg 
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1. ALGEMEEN 

 

1.1 VERSLAG DIRECTIE 

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

over 2011. 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 daar-

over, een en ander ter voortzetting en uitbreiding van het werk, begon-

nen 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 navol-

gende 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 on-

dersteunend 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: 

-subsidies en donaties; 

-schenkingen, erfstellingen en legaten; 

-alle andere verkrijgingen en baten. 

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

kingen, erfstellingen en legaten. 

 

1.3 NAMEN BESTUURDERS EN DIRECTIE  

In 2011 werd het bestuur gevormd door: 

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

De heer F.H.Koster te Houten, penningmeester; 

De heer G.J. Laan te Veenendaal, algemeen adjunct; 

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 Houten op 13 januari 2011. 

 

 

F.H.Koster, penningmeester (van Stichting de Brug te Hardenberg) 

 

 

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van de Stich-

ting de Brug op donderdag 8 maart 2011 te Hardenberg. 
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2. JAARREKENING 

 

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER: 
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2.2 Baten en lasten over 2011 
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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$ = € 0,7736345 en 1€ = $ 1,2926000).  

   

Buitenlandse valuta-aankoop dollars (baten & lasten)  

Alle uitgaven in buitenlandse valuta zijn omgerekend tegen 

het gemiddelde van de aankoopprijs gedurende het jaar:  

(1$ = € 0,7612581 en 1€ = $ 1,3136150).  

  

  

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 2011 werden veel activiteiten in Cambodja en Nederland verricht. 

Alle voorgenomen projecten in Cambodja konden worden afgewerkt. 

De dollarkoers heeft de stichting in 2011 koerswinsten opgeleverd. Daardoor 

vond er geen onttrekking aan de in 2010 gedaalde valutareserve plaats. 

 

Begroot was voor Cambodja 2011:  $ 1.296.194 

De werkelijke uitgaven beliepen:                    $ 1.224.153 

                   

Dit verschil ad. ± $ 72.000 is deels toe te rekenen aan de mindere uitgaven voor 

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

programma zijn opgenomen. Daarnaast speelde een aanzienlijke daling van de 

kosten voor aidspatiënten. Het aantal patiënten is structureel dalende. 

Nadere detaillering van de ontvangsten en uitgaven is opgenomen in het jaarver-

slag 2011 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) 

 

  
 

Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve wordt gevormd uit nog niet bestede giften,   

de valutareserve, het emergency fund en het buffervermogen. 

Het saldo van de niet bestede giften is bestemd voor (extra) projecten in 2012  

en 2013. Een gift van AFAS in 2010 (€ 250.000) is voor € 173.000 nog niet besteed.  

Het emergency fund (€.75.000) bevat een bedrag van € 26.923 voor in 2011  

ontvangen giften die begin 2012 besteed worden aan noodhulp.  

We ontvingen in 2011 voor een bedrag van € 59.388 aan donaties  

in verband met de wateroverlast, hiervan is € 32.465 in 2011 besteed. 

Ook de valutareserve (€ 100.000) valt onder de bestemmingsreserve.      

Het buffervermogen bedraagt €.227.406. Dit wordt als een normaal en  

gewenst niveau gezien. 
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Reserve Aids- en wezen projecten  

Aangezien bij default deze programma’s niet meteen afgebroken kunnen worden 

werken we met een afbouwperiode van (ruim) 1,25 jaar. 

Totaal wordt jaarlijks circa €.360.000 uitgegeven aan Aids- en wezenprojecten  

(€.130.000 respectievelijk €.230.000). Vermenigvuldigen we deze afbouwperiode 

met de jaarlijkse kosten dan bedraagt de reservering €.450.000. 

Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan eind 2010 omdat wij nader bezien de mogelij-

ke (gemiddelde) afbouwperiode van de programma’s (0,7 jaar in de 2010 opstel-

ling) als tekort en niet realistisch beschouwen. 

 

Reserve nieuwbouw kantoor Cambodja 

 

 

 

Deze reserve is afkomstig uit het legaat van de vroegere directeur van de Stich-

ting 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 2011 bedraagt de reserve ruim € 16.000, die vooral besteed zal worden aan 

de inrichting.  
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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 2011 (en 2010) werd voor de diverse projecten het volgende uitgegeven. 

 

 

 

 

Werkbezoeken 

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

In 2011 bedroegen de kosten € 5.200 (2010: € 9.645). In het bedrag  

voor 2011 zijn de vlieg- en verblijfkosten van de directie begrepen,  

evenals de verblijfkosten. Van de totale uitgaven van € 10.142 is in 2011  

een bedrag van € 4.942 als gift door betrokkenen terug gestort.  
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Algemene kosten in Nederland 

 

Onder dit hoofdstuk vallen de kosten, die gemaakt zijn in Nederland. 

De specificatie is als volgt. 
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3.1  Beoordelingsverklaring accountant. 

 

 

 



Stichting de Brug te Hardenberg 

 

 

 

Pagina 15 van 15 

JAARREKENING 2011  

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) 

Van deze donatie werd een deel gebruikt voor projecten in 2011: €.77.000. In 

2012 en 2013 zal de overige €.173.000 besteed worden. 
 | 3833 LC Leusden 


