Stichting Double Harvest Netherlands, Voorthuizen

Bestuursverslag over 2019
Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag 2019 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 2019 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.
- Gezinshereniging Emanuel: Emanuel is in 2014 gevlucht uit Eritrea. Emanuel woont en werkt in Nederland.
Zijn vrouw en zoontje zijn in 2019 naar Nederland gehaald zodat het gezin weer herenigd is.
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.
In 2019 zijn er meerdere christelijke conferenties georganiseerd op Maranatha. Tevens is er hulp geboden
aan de blindenschool in Debre Zeit, daarbij worden verhalen uit de bijbel verteld.
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 was een bestemmingsfonds gevormd in de jaarrekening.
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 aannemer is in 2019 begonnen met de uitbreiding van de school. De school is gegroeid van 60 naar
inmiddels 2000 leerlingen. Er worden 8 extra klaslokalen gebouwd voor klas 9 en 10. De lessen worden in het
engels gegeven. Dit biedt de kinderen die deze school doorlopen een geweldige toekomst onder andere bij
Nederlandse bedrijven in Ethiopië.
In 2019 is een gift van € 51.000 ontvangen voor de uitbreiding van de school. Van dit bedrag is in 2019 reeds
€ 42.342 uitgegeven zodat er een bestemmingsfonds is gevormd voor het restant ad € 8.658.
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 2019

(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
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31 december 2019
€

31 december 2018

€

€

€

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
Algemene reserve
Bestemmingsfonds

2.506
8.658

-63.221
5.000
11.164

-58.221

KORTLOPENDE SCHULDEN
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden
Overige schulden en overlopende
passiva
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59.605

806

15
806

59.620
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Staat van baten en lasten over 2019

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

Baten

Baten van particulieren en bedrijven

123.869

29.894

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

123.869
31.012

29.894
40.047

Som der baten

154.881

69.941

3.050
42.342
5.617

29.894
11.000
-

51.009

40.894

23.396
1.576

30.349
2.136

24.972

32.485

9.312

7.988

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

69.588
-203

-11.426
-207

Saldo

69.385

-11.633

65.727
3.658

-16.633
5.000

69.385

-11.633

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

Wervingskosten
Inkoopwaarde van de baten
Lasten fondsverwerving

Kosten van beheer en administratie
Overige bedrijfslasten

Resultaatbestemming
Algemene reserve
Bestemmingsfonds
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Liquide middelen
Rabobank 3855.43.433
Rabobank 3855.43.433 dollarrekening

11.942
28

1.372
27

11.970

1.399

Algemene reserve

2.506

-63.221

Bestemmingsfonds

2.506
8.658

-63.221
5.000

11.164

-58.221

RESERVES EN FONDSEN

2019

2018

€

€

-63.221
65.727

-46.588
-16.633

2.506

-63.221

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december

31-12-2019

31-12-2018

€

€

Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds gezinshereniging Emanuel
Bestemmingsfonds Maranatha School

8.658

5.000
-

8.658

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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31-12-2019

31-12-2018

€

€

Bestemmingsfonds gezinshereniging Emanuel
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

5.000

-

5.000
-5.000

5.000

-

5.000

Stand per 31 december

Emanuel is vijf jaar geleden gevlucht uit Eritrea naar Nederland. In 2018 is een gift ontvangen voor de
gezinshereniging. In 2019 is het gezin herenigd.
Bestemmingsfonds Maranatha School
Stand per 1 januari

-

-

Resultaatbestemming

8.658

-

Stand per 31 december

8.658

-

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.
LANGLOPENDE SCHULDEN
2019

2018

€

€

Lening o/g G. van Putten Beheer B.V.
Stand per 1 januari
Opgenomen gelden
Aflossing

59.605
-59.605

54.605
5.000
-

Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar

-

59.605
-59.605

Langlopend deel per 31 december

-

-

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
31-12-2019

31-12-2018

€

€

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

-

59.605

14
792

15
-

806

15

Overige schulden en overlopende passiva
Rente- en bankkosten
Accountant
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

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

72.869
51.000

24.694
5.000
200

123.869

29.894

Van de totale giften, donaties en schenkingen is € 984 ontvangen van particulieren, € 121.275 van andere
organisaties zonder winststreven en € 1.610 van bedrijven.
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Opbrengsten mestactie
Vergoeding reis- en verblijfskosten Ethiopië

22.009
9.003

18.846
21.201

31.012

40.047

2.080
250
720

10.857
14.237
500
4.300

3.050

29.894

42.342

11.000

5.617

-

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
Doelstelling C. Gezinshereniging Emanuel
Bijdrage gezinshereniging

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2019: 32,9 %
2018: 58,5 %
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2019: 59,8 %
2018: 50,3 %
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Wervingskosten
Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

Inkoopwaarde van de baten
Inkopen mestactie
Reis- en verblijfskosten Ethiopië

13.933
9.463

9.148
21.201

23.396

30.349

300
440
836

1.111
415
610

1.576

2.136

9.312

7.988

6.224
3.088

7.988
-

9.312

7.988

-203

-207

203

207

Lasten fondsverwerving
Directe kosten fondsenwerving
Contributies
Kosten website

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.
Overige bedrijfslasten
Algemene lasten
Algemene lasten
Accountantslasten
Kantoorkosten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente en bankkosten
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