Stichting Double Harvest Netherlands, Voorthuizen

Bestuursverslag over 2018
Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Double Harvest Netherlands.
De stichting is opgericht bij akte de datum 22 juli 1986 en is statutair gevestigd te 's-Gravendeel.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2018 is als volgt:
De heer G. van Putten (voorzitter)
De heer H. Morren (penningmeester)
De heer G.M. van Dijk (secretaris)
RSIN-nummer
Het RSIN-nummer van Stichting Double Harvest Netherlands is 815094966.
Missie, visie en beleid
De doelstelling volgens artikel 2 van de statuten luidt:
Het deelnemen op niet-concurrerende en op non-profitbasis aan christelijk zendingswerk in onderontwikkelde
landen door middel van:
- het ontwikkelen en het voorzien in landbouwprogramma's, ook op het gebied van bomenteelt;
- het verschaffen van wetenschappelijke kennis aan de inwoners met als doel hen te assisteren in het
opzetten van zulke landbouwprogramma's in hun omgeving;
- aanmoediging in het aanleggen van weidegronden om de productie van melk te stimuleren;
- hen te assisteren in het opzetten van voorbeeldprojecten van landbouwproduktie, zodat dit voorbeeld
nagevolgd kan worden;
- het opzetten van klinieken en preventieve gezondheidsprojecten.
Het is de bedoeling dat door het tonen van een christelijke levenshouding in en door middel van deze
projecten de mensen in die landen zich bewust worden van de liefde die Jezus Christus voor hen heeft.
De volgende doelstellingen zijn in de jaarrekening opgenomen:
- Project Ethiopië: Door het overdragen van kennis en het beschikbaar stellen van materialen worden mensen
in Ethiopië geholpen om voor zichzelf te zorgen en wordt hen geleerd een eigen bedrijf op te zetten.
- Maranatha School: Door de bouw van scholen worden kinderen opgeleid en in staat gesteld een toekomst
op te bouwen.
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en de feitelijke werkzaamheden.
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Activiteiten en gerealiseerde prestaties
Double Harvest Netherlands is een stichting die in Ethiopië praktische en geestelijke hulp biedt. Enerzijds
doen we dat door landbouw- en veeteeltprojecten op te zetten, anderzijds door mensen bij Jezus Christus te
brengen en hen toe te rusten voor een leven in geloof.
De Nederlandse afdeling van Double Harvest is een volledige zuster van Double Harvest in Amerika. Wij
richten ons met name op Ethiopië en onze focus ligt daarbij primair op de productie van gezond voedsel.
Onder meer door praktische hulp en kennisoverdracht hebben we sinds 1991 aan prachtige projecten kunnen
werken. Zo zijn er onder meer kuikenbroeierijen, kippenstallen, kippenslachterijen, een voerfabriek en een
melkfabriek gerealiseerd. Daarnaast wordt op grote schaal kwalitatieve groente verbouwd, die inmiddels in
een groot deel van Ethiopië zijn weg vindt. Ook verzorgde Double Harvest de bouw van een school en
inmiddels zo’n twintig kerken.
Double Harvest weet zich in al zijn activiteiten geïnspireerd door de liefde van Christus en verlangt die ook
over te brengen op andere mensen. We weten ons door God gezegend en zijn Hem dankbaar voor de vele
Ethiopiërs die afgelopen jaren tot geloof kwamen en zich lieten dopen. Zo zien wij niet alleen de gewassen
groeien, maar zijn we ook getuige van een groeiende christenheid in Ethiopië. Dat is wat ons betreft a double
harvest, ofwel: een dubbele oogst.
Bedrijfsvoering
De stichting heeft geen personeel in dienst.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.
De stichting werft gelden door het onderhouden van een website en communicatie met (potentiële)
donateurs. Tevens wordt één keer per jaar een mestactie gehouden waarbij de opbrengsten bestemd zijn
voor de projecten in Ethiopië.
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur zoals beschreven in de statuten. Het bestuur neemt de
beslissingen ten aanzien van bestedingen.
Toekomstgerichte informatie
De stichting heeft het voornemen om in 2019 de school in Ethiopië uit te breiden met 8 extra klaslokalen waar
leerlingen de mogelijkheid wordt geboden om middelbaar onderwijs te volgen.
In 2019 is een gift ontvangen van € 50.000 waarmee de opgenomen lening is afgelost.
In 2018 is een gift van € 5.000 ontvangen voor de gezinshereniging van Emanuel. In 2019 is het gezin van
Emanuel in Nederland aangekomen. Voor deze gift is een bestemmingsfonds gevormd in de jaarrekening.
Belastingen
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. Ook is de stichting niet omzetbelastingplichtig.
Stichting Double Harvest Netherlands is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor is een gift
voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.
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Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)
31 december 2018
€

31 december 2017

€

€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

1.399

8.087

1.399

8.087
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31 december 2018
€

31 december 2017

€

€

€

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
Algemene reserve
Bestemmingsfonds

-63.221
5.000

-46.588
-58.221

-46.588

-

54.605

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen o/g
KORTLOPENDE SCHULDEN
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

59.605

-

15

70
59.620

70

1.399

8.087
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Staat van baten en lasten over 2018

Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

Baten

Baten van particulieren en bedrijven

29.894

18.609

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

29.894
40.047

18.609
20.515

Som der baten

69.941

39.124

29.894
11.000

25.822
26.090

40.894

51.912

30.349
2.136

9.559
1.559

32.485

11.118

7.988

3.831

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

-11.426
-207

-27.737
-195

Saldo

-11.633

-27.932

-16.633
5.000

-11.312
-16.620

-11.633

-27.932

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Doelstelling A. Project Ethiopië
Doelstelling B. Maranatha School

Wervingskosten
Inkoopwaarde van de baten
Lasten fondsverwerving

Kosten van beheer en administratie
Overige bedrijfslasten

Resultaatbestemming
Algemene reserve
Bestemmingsfonds
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens RJk C1 “Kleine Organisaties zonder winststreven" én RJk C2 “Kleine
Fondsenwervende organisaties”.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Activiteiten
Double Harvest Netherlands is een stichting die in Ethiopië praktische en geestelijke hulp biedt. Enerzijds
doen we dat door landbouw- en veeteeltprojecten op te zetten, anderzijds door mensen bij Jezus Christus te
brengen en hen toe te rusten voor een leven in geloof.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van Stichting Double Harvest Netherlands zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en
dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Begroting
In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de
begroting aangezien de begroting geen stuurmiddel is.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij
eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening
als interestlast verwerkt.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten
Als baten uit eigen fondswerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en contributies opgenomen.
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en banksaldi.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Liquide middelen
Rabobank 3855.43.433
Rabobank 3855.43.433 dollarrekening

1.372
27

8.087
-

1.399

8.087

Algemene reserve

-63.221

-46.588

Bestemmingsfonds

-63.221
5.000

-46.588
-

-58.221

-46.588

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN

2018

2017

€

€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

-46.588
-16.633

-35.276
-11.312

Stand per 31 december

-63.221

-46.588

Algemene reserve

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds gezinshereniging Emanuel

5.000

-

Stichting Double Harvest Netherlands ontvangt van giftgevers bestemde giften. De aan het eind van het jaar
nog niet bestede bestemde giften zijn opgenomen in een bestemmingsfonds. Indien in enig jaar een gift met
een specifieke bestemming wordt ontvangen, zal hiervoor een bestemmingsfonds gevormd worden. Een
eventueel nadelig/negatief saldo van het betreffende fonds zal ultimo boekjaar via de resultaatbestemming
worden aangevuld tot nihil.
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31-12-2018

31-12-2017

€

€

Bestemmingsfonds gezinshereniging Emanuel
Stand per 1 januari

-

-

Resultaatbestemming

5.000

-

Stand per 31 december

5.000

-

Emanuel is vijf jaar geleden gevlucht uit Eritrea naar Nederland. In 2018 is een gift ontvangen voor de
gezinshereniging.
Bestemmingsfonds B. Maranatha School
Stand per 1 januari

-

16.620

Resultaatbestemming

-

16.620
-16.620

Stand per 31 december

-

-

-

54.605

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen o/g
Leningen o/g
Lening o/g G. van Putten Beheer B.V.
2018

2017

€

€

Lening o/g G. van Putten Beheer B.V.
Stand per 1 januari
Opgenomen gelden
Aflossing
Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar
Langlopend deel per 31 december

54.605
5.000
-

59.605
-5.000

59.605
-59.605

54.605
-

-

54.605

Betreft een renteloze lening o/g van G. van Putten Beheer B.V. ter financiering van de activiteiten in Ethiopië.
De geldlening is verstrekt voor een tijdsduur van 15 jaren en eindigt op 31 december 2024.
De lening is in 2019 afgelost.
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KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Lening o/g G. van Putten Beheer B.V.

59.605

-

15

70

Overige schulden en overlopende passiva
Rente- en bankkosten
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

Baten van particulieren en bedrijven
Giften, donaties en schenkingen onbestemd
Giften, donaties en schenkingen gezinshereniging Emanuel
Giften, donaties en schenkingen Project Ethiopië
Giften, donaties en schenkingen Maranatha School

24.694
5.000
200

9.784
8.825
-

29.894

18.609

18.846
21.201

20.515
-

40.047

20.515

10.857
14.237
500
4.300

15.250
10.072
500
-

29.894

25.822

11.000

26.090

Van de totale giften, donaties en schenkingen is € 14.260 ontvangen van bedrijven.
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Opbrengsten mestactie
Vergoeding reis- en verblijfskosten Ethiopië

Besteed aan de doelstellingen
Doelstelling A. Project Ethiopië
Bestedingen en aankopen Ethiopië
Reiskosten
Communicatie en promotie project Ethiopië
Giften aan derden

Doelstelling B. Maranatha School
Bijdrage in bouwkosten school

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2018: 58,5 %
2017: 132,7 %
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2018: 50,3 %
2017: 77,6 %
Wervingskosten
Inkoopwaarde van de baten
Inkopen mestactie
Reis- en verblijfskosten Ethiopië

9.148
21.201

9.559
-

30.349

9.559
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Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

Lasten fondsverwerving
Directe kosten fondsenwerving
Contributies
Kosten website

1.111
415
610

877
314
368

2.136

1.559

7.988

3.831

7.988

3.831

-207

-195

207

195

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.
Overige bedrijfslasten
Algemene lasten
Algemene lasten
Accountantslasten
Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente en bankkosten
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