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BESTUURSVERSLAG 2017

Algemeen

Doel

De Stichting Betania Nederland (SBN) is opgericht per 20 juni 2011 en heeft als doel:
Het ondersteunen van humanitaire-, educatieve en gezondheidszorg projecten in Roemenie, meer in het bijzonder in Bacau en Boekarest
en met projecten van Asociatia Betania en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting dient het algemeen belang.

De Stichting heeft geen winstoogmerk

De Stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
a: het verkrijgen van de daartoe benodigde geldelijke- en andere middelen;
b: het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen;
c: het organiseren en/of doen organiseren van manifestaties en acties tot het verkrijgen van geldelijke- en andere middelen;
d: alle andere wettige en geoorloofde middelen, die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk zijn;

Bestuurlijke ontwikkelingen

Het bestuur van de stichting kwam dit jaar 6 maal bijeen.

Samenstelling bestuur per 31 december 2017

voorzitter:                 A.J. De Knikker, Bodegraven
secretaris:                E. Grijzen, Gouda
penningmeester:       J.M. Oostveen, Klaaswaal
lid Mw A.H.M. Broeks

Wijzigingen in het Bestuur

In 2017 is Dick Hitzert afgetreden als bestuurlid.
Het bestuur bedankt hem voor zijn jarenlange inzet voor het kamertraining project in Boekarest.

Informatieavond voor donateurs
Op donderdagavond 29 juni 2017 is een informatie avond voor de donateurs gehouden in aanwezigheid van drie jonge vrouwen van Project 
Ana. Tijdens deze avond deelden ze met de aanwezige donateurs hun indrukwekkende levensverhaal. Naast de persoonlijke verhalen heeft 
Andre Muit, directeur Betania Roemenië, verteld over de geschiedenis van zijn organisatie en de projecten die de afgelopen 20 jaar zijn 
gerealiseerd

Deelneemsters aan project Ana bezoeken Nederland. 
In juli hebben drie jonge vrouwen die Project Ana hebben afgerond, deelgenomen aan een uitwisselingsprogramma van Europese studenten 
georganiseerd en gefinancierd door Rotary Club Bodegraven. Tijdens dit programma konden zij ook hun bijdrage leveren aan de bijeenkomst 
die voor de donateurs was georganiseerd.

Incasso overdracht
Tot op heden werden de bijdragen van de donateurs geïnd door Hulporganisatie Oost Europa. Met de uitbreiding van het bestuur en het 
intensiveren van de fondsenwerving is ook besloten de incasso van de donateurs door onze Stichting Betania Nederland zelf uit te voeren. In 
2017 is een start gemaakt met het overschrijven van de donateurs en worden de meeste donateurs rechtstreeks door SBN geïncasseerd.

Werving nieuwe donateurs
In 2017 is er extra aandacht besteed aan het werven van nieuwe donateurs. Dat heeft 11 nieuwe donateurs opgeleverd

Banketactie
De inmiddels traditionele banket actie heeft in 2017 een record opbrengst opgeleverd van € 3800,00. 

Opbrengst voor Project ANA 2017
De totale opbrengst voor Project ANA in 2017 bedraagt € 23.514,00



KvK

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52991245

ANBI

De Stichting Betania Nederland staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen inhoudt dat (particuliere) giften
aan de Stichting voor aftrek in aanmerking komen.

Gouda, februari 2018
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen
RJ - C1 Kleine organisaties zonder winststreven

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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige
gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen
als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee
bij de waardering rekening gehouden.

Schulden

Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bruto winst marge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten.
Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen
en de over de omzet geheven belastingen.

De overige bedrijfsopbrengsten betreffen opbrengsten die voortkomen uit incidentele bedrijfsactiviteiten en 
bestaan uit exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.



Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

ACTIEF
2017 2016

A. VASTE ACTIVA

I. Materiële vaste activa  € -  € - 

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. Vorderingen  en overlopende activa  € 5.597  € 2.311 

II. Liquide middelen  € 9.320  € 11.136 

Totaal  € 14.917  € 13.447 



PASSIEF
2017 2016

A. EIGEN VERMOGEN

I. Overige reserves  € 1.758  € 1.035 

B. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

I. Kortlopende schulden en overlopende passiva  € 13.159  € 12.412 

Totaal  € 14.917  € 13.447 



Staat van baten en lasten over 2017

2017 2016

Bruto marge  € 889  € 432 

Overige baten (vrijval verplichting 2012)  € -  € 500 

Som overige bedrijfsopbrengsten  € -  € 500 

Algemene beheerskosten  € -166  € -155 

Som der Kosten  € -166  € -155 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten  € -  € 2 
Rentelasten en soortgelijke kosten  € -  € - 

 € -  € 2 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  € 723  € 779 



Toelichting op de Balans per 31 december 2016

ACTIVA

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. Vorderingen en overlopende activa

Deze post is als volgt te specificeren:
Per Per

31-12-2017 31-12-2016

Banketactie (dec)  € 5.597  € 2.309 
Rabobank rente bedrijfsspaarrekening  € -  € 2 

Totaal  € 5.597  € 2.311 

II. Liquide middelen

Per Per
31-12-2017 31-12-2016

Rabobank verenigingspakket 1358.70.739  € 7.301  € 10.269 
Rabobank bedrijfsspaarrekening      3289.708.438  € 2.019  € 867 

Totaal  € 9.320  € 11.136 

PASSIVA

A. EIGEN VERMOGEN

I. Overige reserves

Per 31 december zijn de volgende reserves gevormd:
Per Per

31-12-2017 31-12-2016

I. Overige reserves  € 1.758  € 1.035 

Totaal  € 1.758  € 1.035 

Het verloop van de overige reserves kan als volgt worden weergegeven:



Stand per Bij Af Stand per
01-01-2017 jaarresultaat 31-12-2017

I. Overige reserves  € 1.035  € 723  € -  € 1.758 

Totaal  € 1.035  € 723  € -  € 1.758 

B KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

I. Kortlopende schulden en overlopende passiva Per Per
Deze post is als volgt te specificeren: 31-12-2017 31-12-2016

Asociatia Betania, project armoede in rugzak  € - 200
Asociatia Betania, huiskamer project  € 12.000  € 11.000 
Banketactie (dec 2017)  € 1.145  € 1.199 
Rabobank kosten 4e kwartaal 2017  € 14  € 13 

Totaal  € 13.159  € 12.412 

Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Er zijn geen niet in de balans opgenomen verplichtingen



Toelichting op de Staat van baten en lasten Werkelijke Werkelijke
cijfers cijfers
2017 2016

Bruto marge

De post bruto marge bestaat uit de volgende subposten:

Baten uit fondsverwerving  € 16.600 
Periodieke giften  € 3.880 
Incidentele giften  € 12.190 
Opbrengsten banketactie  € 3.797 
-/- Besteed aan doelstellingen Asociatia Betania  € 18.900  € 16.090 
-/- website, drukwerk boekjes en enveloppen  € 78  € 78 

 € 889  € 432 

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige baten (vrijval verplichting 2012)  € -  € 500 

 € -  € 500 
Algemene beheerskosten

De  post algemene beheerskosten bestaat uit de volgende subposten

Administratiekosten  € -  € - 
Kosten betalingsverkeer  € 166  € 155 
Abonnementen  € -  € - 

Totaal  € 166  € 155 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten op liquide middelen  € -  € 2 

Totaal  € -  € 2 

 € 723  € 779 



Overige gegevens

I Deskundigenonderzoek

Stichting Betania valt onder het regime van kleine rechtspersonen. Derhalve geldt voor stichting Betania geen
wettelijke verplichting tot het laten uitvoeren van een deskundigeonderzoek.

II Weergave van de statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het jaarresultaat wordt verrekend met de aangelegde geldelijke reserves en/of fondsen

III Opgave van de bestemming van het resultaat

Het resultaat over 2017 was 723 euro en is toegevoegd aan de Overige reserves

IV Opgave gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor
deze rechtspersoon

V Opgave nevenvestigingen

Er zijn geen nevenvestigingen


