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Houten, 3 mei 2016  

 

 

 

  

Aan de directie en het bestuur van  

Stichting de Brug, 

 

Capellastraat 34, 

7771 XM Hardenberg. 

 

 

 

 

Dames en heren, 

 

Hierbij ontvangt u het rapport betreffende 

de financiële verslaggeving van uw stich-

ting over het verslag- en kalenderjaar 

2015. 
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1. Algemeen 

 

 

1.1. Verslag directie 

Het verslag van de directie is opgenomen in het afzonderlijke jaarverslag van Stichting De Brug 

over 2015. 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 on-

der 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, begon-

nen door de kinderarts G. van Bruggen, en voorts al hetgeen met een en ander recht-

streeks 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 stel-

len 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: “hel-

pers 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, erfstellin-

gen en legaten. 

 

1.3. Namen bestuursleden en directie  

 

In 2015 werd het bestuur gevormd door: 

• De heer H. Dorgelo te Hardenberg, lid vanaf 19-5-2015;   

• De heer ir. J.W. Jol te Lunteren, voorzitter tot 1-7-2015, lid; 

• 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, voorzitter vanaf 1-7-2015; 

• 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 25 februari 2016. 

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

  

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van de Stichting De Brug op 25 februari 

te Lunteren 
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2. Jaarrekening 

 

2.1. Balans per 31 december 2015  

 

 
 

  
2.2. Kasstroomoverzicht 2015 

 

 
 

Volledigheidshalve is hier een kasstroomoverzicht opgenomen. De mutatie van de liquide midde-

len (toename € 53.519) wordt teruggevonden bij de mutatie van de reserves en fondsen 

(€34.291) en een dotatie aan de voorzieningen ten behoeve van ons kantoor in Phnom Penh 

(€19.226). 

Hierop wordt verderop in dit verslag ingegaan.  
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2.3. Baten en lasten over 2015 

 

 
 

Een uitsplitsing van de giften treft u aan bij de toelichting. 

Het positieve saldo over 2015 (groot € 53.518) is aan de reserves en voorzieningen toegevoegd. 
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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 waar-

de. 

    

Buitenlandse valuta (balans)   

Tegoeden en schulden in buitenlandse valuta zijn omgerekend tegen de koers op balansdatum: 

(ultimo 2015 1$ = € 0,9153 en 1€ = $ 1,0925).  

   

Buitenlandse valuta-aankoop dollars (baten & lasten)  

Koersverschillen zijn direct toegerekend aan de projecten in Cambodja tegen een  

(gemiddelde) transactiekoers over 2015 van 1$ = € 0,8788 en 1€ = 1,1380.  

   

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 2015 werden veel activiteiten in Cambodja en Nederland verricht. 

De voorgenomen projecten in Cambodja konden bijna allemaal worden afgewerkt. 

De dollarkoers heeft de stichting in 2015 een fors koersverlies opgeleverd dat direct is toegere-

kend aan de projectuitgaven in Cambodja. De begrote koers (1,30) was aanzienlijk hoger dan de 

gerealiseerde koers (1,1380). 

 

Begroot was voor Cambodja 2015:  $ 942.007 

De werkelijke uitgaven beliepen:  $ 797.144 

 

Dit verschil – vanwege een lagere realisatie - van $ 144.863 is grotendeels toe te rekenen aan de 

mindere uitgaven voor ons Aids- en Wezenprogramma (ca. $ 115.000). De oorzaak is dat ook in 

2015 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 wezenpro-

gramma middels lagere uitgaven.  

Daarnaast vielen ook sommige andere uitgavencategorieën in 2015  lager uit dan begroot; bij-

voorbeeld de overheadkosten in Cambodja (ca.$14.000) en de kosten voor microkredieten en 

beroepstrainingen (ca.$11.000) in totaal voor ca. $25.000. 

 

De ontvangen giften in 2015 zijn aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot (€ 754.683 versus  

€ 640.000) al lagen ze onder het niveau van 2014 (€ 794.114).  

Het uitgavenniveau was dus in dollars aanzienlijk lager dan begroot, maar ook in Euro’s was dat 

het geval: realisatie €700.502 versus begroot €724.621. De nadelige effecten van een 10-15% 

lagere dollarkoers op de uitgaven in euro’s (ca. €87.000) werden meer dan gecompenseerd door 

de aanzienlijk lagere daadwerkelijke uitgaven (ca. €111.000) .  

   

Hogere inkomsten en lagere uitgaven hebben geleid tot een toevoeging aan de reserves en voor-

zieningen van ruim €53.500. Hierbij wordt aangetekend dat sommige donaties, ontvangen in 

2015, worden uitgegeven voor projecten in 2016 (schatting ca. €45.000).   

 

Nadere detaillering van de ontvangsten en uitgaven is opgenomen in het jaarverslag 2015 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) 

 

 

Alle gelden zijn direct op te nemen en beschikbaar voor de doelstelling en de bedrijfsvoering. 

De omvang van de kas(sen) in Cambodja is toegenomen vanwege bij supervisors op de jaarultimo 

uitstaande gelden ten behoeve van de micro kredietverlening (plus ca. €17.078).  

 

Reserve ontwikkeling 

 
  

De toename van de totale reserve met ruim €34.292 vindt plaats vanuit het exploitatieoverschot 

(€53.518). Deze toename is een saldo van een tegenvallende dollarkoersontwikkeling en meeval-

lende uitgaven.  

In het exploitatieoverschot is ook een rechtstreekse bijdrage (naar Cambodja) van Wilde Ganzen 

verwerkt ad. €41.540; dit bedrag is opgenomen bij de giften over 2015. 
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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 Projecten Cambodja is licht toegenomen (+€ 9.291). Een deel van het ex-

ploitatieoverschot is toegevoegd maar ook de daling van de Aids- en Wezenreserve (-€ 15.000) 

speelt hier een rol. In 2015 ontvangen donaties, die worden besteed in 2016 hebben de Continu-

ïteitsreserve voor projecten in Cambodja tevens gunstig beïnvloed.  

 

De Continuïteitreserve Aids en Wezenreserve is gedaald (-€ 15.000) als gevolg van ons bestuurs-

beleid. We hanteren een minimale factor van 0,75 (driekwart jaar), om de A&W reserve te bere-

kenen. 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 inclusief 90% van de kosten van de Vrijwilligers (die 

daarop gericht zijn), worden met deze factor vermenigvuldigd om de benodigde reserve te bere-

kenen. Aangezien de uitgaven de afgelopen jaren fors gedaald zijn, kunnen we met een steeds 

lagere reserve toe. 

 

Er is een Bestemmingsreserve van € 25.000 voor Noodhulp (bijv. bij wateroverlast zoals een aan-

tal jaren geleden). Deze reserve is constant gehouden. 

 

In 2017 viert Stichting De Brug haar 25 jarig bestaan samen met haar partnerorganisatie Spie-en, 

zowel in Nederland als in Cambodja. De kosten die wij daarvoor denken te maken zullen vallen in 

2016 en 2017. Hiervoor is een reservering gemaakt.  

Dit betreft een geraamd bedrag van ca. €40.000. Te denken valt daarbij aan reis- en verblijfkos-

ten voor Cambodjanen die naar Nederland komen, productie van een jubileumboek en – film, 

organisatiekosten van seminars die zowel in Nederland als Cambodja belegd zullen worden en 

publiciteitskosten. 

 

Verder is er een Valutareserve, groot € 80.000. Deze is niet aangesproken en er zijn ook geen 

bedragen toegevoegd eind 2015. Begroting en realisatie weken weliswaar significant af maar de 

kosten konden uit de meevallende uitgaven meer dan gedekt worden. Uitgegaan was van een 

gemiddelde koers van $/€1,30  en gerealiseerd werd een gemiddelde koers van $/€1,14.  

 

De post Reserves en fondsen bedraagt in totaal € 725.247 en zal naar verwachting in 2016 dalen 

gelet op de begrote uitgaven en geraamde inkomsten.  
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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 2015 bedraagt dat buffervermogen €405.247 en dat zal dus naar ver-

wachting verder kunnen dalen in 2016 en verdere jaren. 

 

Voorziening voor onderhoud kantoor Cambodja  

 

 
  

Eind 2015 bedraagt de voorziening voor het kantoor van Spie-en in Phnom Penh €25.000.  

Dit bedrag zal de komende jaren besteed worden aan (groot) onderhoud van het kantoordeel 

van het pand. 

Het kantoorpand is vier jaar geleden opgeleverd. De bouwkosten bedroegen ca. €150.000.  

De komende jaren zal regelmatig onderhoud aan het pand moeten plaatsvinden. 

Besloten is eenmalig ten behoeve van (groot)onderhoud een dotatie te doen en de voorzienin-

gen op een rond bedrag van €25.000 te brengen. 
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2.7. Toelichting op de baten en lasten 

 

Baten 

 

Realisatie versus Begroting 

De giften bedroegen €754.683 in 2015, ruim € 114.000 meer dan begroot.  

Dit mogen we dankbaar constateren! 

Daarnaast was er een lagere post renteontvangsten (ruim €7.000).  

 

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. 
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Naast vele trouwe donateurs (particulieren, kerken en bedrijven) mochten dit jaar ook veel 

nieuwe donateurs begroet worden. 

 

Lasten 

 

Projecten Cambodja 

 

Onder deze post zijn opgenomen alle bestede gelden in Cambodja. 

In 2015 (en 2014) werd voor de diverse projecten het volgende uitgegeven. Ook de begroting 

zoals die in 2014 werd opgesteld voor 2015 is ter vergelijking opgenomen.   

 

 
 

De kosten in Cambodja vielen per saldo ca. $145.000 lager uit dan begroot was, vooral als gevolg 

van de volgende ontwikkelingen: 

• De uitgaven voor Aids en Wezen vertoonden andermaal een forse daling, zowel t.o.v. de 

begroting 2015 (ca. $ 115.000 lager dan begroot);  

• De overheadkosten in Cambodja en de kosten voor microkredieten en beroepstrainingen 

vielen erg mee. (totaal ca. $ 25.000 lager dan begroot). 

 

Daarnaast speelde de omrekeningskoers euro/dollar een zeer negatieve rol: begrote koers 1,30, 

‘verbruikskoers’ circa 1,14. Dit betekende een negatief effect van circa €87.000, een verschil dat 

direct aan de projecten is toegerekend.  
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De kosten van vrijwilligers ($70

Wezen, Microkrediet en Beroepstrainingen

langrijkste taken hebben.  

 

De overhead kosten in Cambodja

ven en zijn in 2015 gedaald ten opzichte van 2014 ($123.932) toen er 

waaronder een nieuwe auto.  

 

In het cirkeldiagram worden de gerealiseerde

tueel) in beeld gebracht. 
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70.659 in 2015, $70.287 in 2014) zijn vooral gerelateerd aan 

Beroepstrainingen. Dit zijn de terreinen waarop de vrijwilligers hun 

overhead kosten in Cambodja bedroegen in 2015 $ 56.648 ca.7% van de totale projectuitg

ten opzichte van 2014 ($123.932) toen er incidentele uitgaven 

In het cirkeldiagram worden de gerealiseerde uitgaven over 2015 in Cambodja nog eens (proce
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zijn vooral gerelateerd aan Aids, 

Dit zijn de terreinen waarop de vrijwilligers hun be-

% van de totale projectuitga-

incidentele uitgaven waren, 

in Cambodja nog eens (procen-
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Begroting projectuitgaven 2016 

 

De door het bestuur goedgekeurde begroting voor 2016 is hieronder in beeld gebracht (ten op-

zicht van de realisatie 2015). 

 

 
 

De begroting voor de dollaruitgaven in Cambodja bedraagt $829.000 (2015 realisatie: $ 797.000). 

De gehanteerde begrotingskoers bedraagt €/$1,00 (pariteit).  

De uitgaven voor Aids en Wezen zijn hoger geraamd dan de uitgaven in 2015, ondanks een da-

lende lange termijn trend.  Dit vanwege uitbreiding van het werk in nieuwe communes en inten-

sivering binnen de districten waar gewerkt wordt. 

Wat betreft irrigatiewerken wordt aanzienlijk meer geraamd vooral vanwege één groot project in 

Stung Trang. Bij dit project wordt een terugverdienmodel toegepast: boeren sparen voor onder-

houd en betalen een deel van de kosten terug aan partner Spie-en uit hogere opbrengsten door 

de mogelijkheid van meerdere oogsten. Deze inkomsten kunnen dan opnieuw elders voor nieu-

we projecten worden ingezet. 
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Nederland 

 

Werkbezoeken en reiskosten 

De kosten ‘werkbezoeken’ hebben betrekking op de bezoeken van directie- en bestuursleden 

aan Cambodja.  

In 2015 bedroegen de kosten ‘werkbezoeken’ per saldo € 4.386 (2014: € 5.397). In het bedrag 

voor 2015 zijn de reis- en verblijfkosten van de directie begrepen.  

Van de totale uitgaven aan werkbezoeken ad € 12.290  is in 2015 een bedrag van € 7.904 als gift 

door betrokkenen terug gestort (het saldo is het genoemde bedrag van € 4.386). 

Kosten voor research zoals in 2014 (€ 2.857) werden  dit jaar niet gemaakt. 

 

Algemene kosten in Nederland 

Onder deze categorie vallen de kosten, die gemaakt zijn in Nederland. 

De specificatie is als volgt. 

 

 
 

De algemene kosten worden meer dan gedekt door de rente ontvangsten, die in 2015 €7.257 

bedroegen. 

Er heeft in 2015 geen sponsortrip plaatsgevonden.  

 

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 terug-

storten als gift aan de stichting. 
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3. Overige gegevens
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