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1. Algemeen 

 

Stichting ‘Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid’ is opgericht op 4 november 2014 en is 

gevestigd in Wageningen. De doelstelling en de activiteiten van de Stichting zijn vastgelegd in de akte 

van oprichting. 

 

Dit verslag heeft als doelstelling een duidelijk beeld te scheppen van de inkomsten en uitgaven en van de 

gelden die zijn gedoneerd voor hulp in Irbid. Het verslag is opgesteld door de penningmeester. Daarin 

geadviseerd door mw. J. Pothoff. En gecontroleerd door de kascontrolecommissie, bestaande uit dhr. W. 

Haver en dhr. J. Heijmans. En uiteindelijk vastgesteld in een vergadering van de kerngroep. Mocht het 

verslag vragen oproepen dan horen we dat graag zodat we een en ander toe kunnen lichten. 

 

2. Resultaatbestemming 

Het resultaat over het boekjaar 2016 (inkomsten minus uitgaven) is bestemd voor ZOA en de ACCTS – de 

stichting die de daadwerkelijke zorg in Irbid verleent. In 2016 is door de stichting € 19.925 euro 

overgemaakt naar ZOA en € 2.500,- rechtstreeks aan ACCTS.  

In 2015 en 2016 is het contact met Jordan Pioneer Center (JPC) gelegd, ook in Irbid. Met hen is een 

project opgezet waarmee we Jordaanse en Syrische schoolkinderen dichter bij elkaar willen brengen. Er 

zijn afspraken gemaakt om hiervoor € 1319 euro te reserveren, wat in januari 2017 is overgemaakt en 

daarmee buiten dit jaarverslag valt. 

3. Banksaldo per 31 december 2015 en 31 december 2016 

      31-12-2015 31-12-2016 Verschil 

saldo bankrekening 2.638,02 1.912,99 -725,03 
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4. Weergave inkomsten en uitgaven 

Financieel jaaroverzicht 2016

Opbrengsten 

Activiteiten
Verkoop kortingsbonnenboekje 1.163,13€    

Boekinzameling en -verkoop 904,46€       

Benefietmaaltijd 21 april 386,60€       

Sponsorwandeling 21 augustus 305,00€       

Benefietmaaltijd en info-avond 17 november 605,00€       

Syrisch winterfeest 17 december 4.161,55€    

Rondreizende collectebus 127,83€       

Totaal opbrengsten activiteiten 7.653,57€     

Giften  
Giften uit particuliere feesten 2.601,80€    

Individuele giften 882,60€       

Kerkcollectes diverse kerken 8.655,04€    

Totaal opbrengst giften 12.139,44€   

Totaal opbrengsten  19.793,01€   

Onkosten

Onkosten ten behoeve van activiteiten
Boekinzameling en -verkoop (kraamhuur, kratten) 111,60€       

Benefietmaaltijd 21 april (inkoop drank voor verkoop) 20,70€        

Benefietmaaltijd en info-avond 17 november (inkoop eten en drinken) 287,50€       

Syrisch winterfeest 17 december (inkoop eten, huur meubilair, inkoop drank ed) 2.142,86€    

Totaal onkosten ten behoeve van activiteiten 2.562,66€     

Organisatiekosten

Kosten bankrekening 233,01€       

Drukwerk (info-kaartjes collecte) 138,58€       

Representatiekosten (bedankje vrijwilligers voor verzorgen lezing, bij ziekte, geboorte, 

afscheid) 44,80€        

Totaal organisatiekosten 416,39€       

Totaal onkosten  2.979,05€     

Donaties aan Irbid
ACCTS-AWT 2.500,00€    

ZOA 19.925,00€  

Totaal donaties 22.425,00€     

Totaal opbrengsten 19.793,01€   

Totaal onkosten  €    2.979,05 

Totaal donaties aan Irbid  €  22.425,00 

Resultaat -5.611,04€    

Controle met banksaldo

(1) Resultaat -5.611,04€    

(2) Correctie bedrag in 2016 op bankrekening, in 2015 op jaarrekening verantwoord 

(opbrengst Syrisch winterfeest 2015 is in februari 2016 op de rekening geboekt) 5.000,00€     

(3) Correctie bedrag in 2017 op bankrekening, behorende bij activiteiten of 

uitgaven 2016 113,99€        

Totaal: (1)+(2)-(3): geeft verschil banksaldo 31/12/2015 en 31/12/2016 -725,03€        
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5. Toelichting op de jaarrekening 2016 

 

Meer donaties dan inkomsten? 

Een paar zaken vragen om een toelichting. De donaties zijn hoger dan de inkomsten. Dat komt doordat 

we begin 2016 de opbrengst van het decemberfeest 2015 ontvingen: 5000 euro. Dit bedrag is bij de 

jaarrekening 2015 opgenomen, maar in 2016 aan ZOA overgemaakt.  

 

Hoge posten 

Een aantal hoge posten aan opbrengsten vallen op, waarvoor we zeer dankbaar zijn. Zoals de opbrengst 

van diverse kerkcollectes (totaal € 8.655,04).  

Ook de post ‘kortingsbonnenboekje’ valt op. Deze actie werd opgestart rond de feestdagen 2015 en 

bracht begin 2016 nog € 1.163,13 op. Daarmee komt het totaal van deze actie op € 2.413,48. Dank aan 

alle deelnemende winkeliers en dhr. H. Harsema die het boekje gratis drukte!  

 

Lagere posten t.o.v 2015 

De boekenmarkten brachten dit jaar zo’n € 400 minder op dan in 2015. Vooral door de ijzig koude dag en 

standplaats tijdens de boekenmarkt in april. In 2017 zullen we ons inzetten voor een betere standplaats, 

het weer zullen we niet in de hand hebben. De rondreizende collectebus is begin dit jaar gestopt met 

rondreizen wegens een drukkere agenda van de vrijwilligers die eerder deze bus bij de winkels brachten. 

De benefietmaaltijden blijven vaste items in het programma en zijn niet zozeer gericht op het inzamelen 

van geld, maar vooral ook op de uitwisseling en informatievoorziening van de situatie in Irbid. 

 

De opbrengst van het winterfeest 2015 bedraagt met € 2.018,69 minder dan de helft van de opbrengst 

van 2016. De opzet was anders. Dit jaar was het feest ook gericht op de uitwisseling tussen Syriërs en 

Wageningers hier. Er waren zo’n 70 Syriërs aanwezig (statushouders uit Wageningen en vluchtelingen uit 

de POL/het asielzoekerscentrum aan de Keijenbergseweg) op een totaal van ongeveer 200 mensen. 

 

Nieuwe posten 

Nieuw was de sponsorwandeling in augustus. Op helaas een van de weinig regendagen in die maand – 

maar toch nog goed voor een opbrengst van € 305,- en een leuke dag. Meerdere mensen zamelden 

tijdens hun feestje geld in voor onze stichting (€ 2.601,80). Een mooie manier om geluk te delen!   

 

Collecte niet meegeteld – rechtstreeks naar ZOA 

Een post is hier niet meegeteld en is wel genoemd in het activiteiten jaarverslag 2016. Dat is de ZOA 

collecte in maart 2016. Deze bracht € 6.800,- op voor hulp in Irbid. Dit bedrag is rechtstreeks aan ZOA 

afgedragen, zonder tussenkomst van onze rekening. Met ZOA is afgesproken dat de opbrengst van de 

collecte in Wageningen specifiek wordt ingezet voor Irbid. 
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6. Organisatiekosten 2016 

 

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) 

In de statuten is daarom opgenomen dat de leden van het bestuur geen beloning genieten voor hun 

werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst. De stichting draait op vrijwilligers, zij 

worden niet betaald voor hun inzet. Iedereen die mee wil helpen in de organisatie is welkom.  

Toch is niet te voorkomen dat we als stichting kosten maken. De acties waarmee we geld in willen 

zamelen en waarmee we informatie willen geven over de situatie in Jordanië kosten geld. Als stichting 

zetten we ons in om deze kosten zo beperkt mogelijk te houden. Externe financiering van de 

zogenaamde organisatiekosten is wenselijk, maar dat is helaas niet gelukt in 2016.  

Een deel van de onkosten zijn rechtstreeks toe te schrijven aan activiteiten, zoals de huur van een stand 

voor boekverkoop of de inkoop van drank voor verkoop tijdens een benefietmaaltijd. Een aantal posten 

blijven over en rekenen we tot organisatiekosten. Dat zijn: 

Kosten Triodos bankrekening 233,01€  

Drukwerk (info-kaartjes collecte) 138,58€  

Representatiekosten (bedankje vrijwilligers voor verzorgen lezing, bij ziekte, 

geboorte, afscheid) 44,80€    

Totaal 416,39€    

Afgezet tegen de jaaropbrengst van € 19.793 bedragen de organisatiekosten 2,1% van de jaaropbrengst. 

7. Kort overzicht 2014 – 2015 – 2016 

Onderstaande tabel zet de financiële resultaten van de jaren 2014, 2015 en 2016 naast elkaar. Daarvoor 

zijn de bedragen uit de betreffende jaarverslagen gebruikt, en dan wel zo vertaald dat ze vergelijkbaar 

zijn. Dit geeft het volgende resultaat: 

 

 

2014 2015 2016 

Inkomsten  €     7.354,69   €   16.392,27   €   17.230,35  

Uitgaven  €        395,55   €        318,40   €        416,39  

Giften aan Irbid  €     5.394,69   €   10.000,00   €   22.425,00  

Opbrengst ZOA collecte Wageningen  €     3.500,00   €     4.700,00   €     6.800,00  

 

Toelichting: 

 Dit overzicht is gemaakt met de gegevens uit de financieel jaarverslagen 2014, 2015 en dit 

jaarverslag.  

 Met als extra aanvulling de opbrensten uit de collectes van ZOA – welke opbrengsten rechtstreeks 

door ZOA voor Irbid zijn gereserveerd. 

 Inkomsten zijn netto berekend: dus inkomsten uit activiteiten minus de eventuele uitgaven voor de 

organisatie van de activiteiten. 

 Uitgaven zijn de kosten die niet aan een activiteit toegerekend kunnen worden, zoals bankkosten en 

kosten voor promotie-materiaal. 
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Toch nog vragen? Laat het weten! 

 

In het activiteiten jaarverslag 2016 is een beschrijving opgenomen over de activiteiten die we 

organiseerden, en waarvan bovengaande tabel in hoofdstuk 4 een financiële weergave is. Voor een 

inhoudelijke toelichting op deze activiteiten verwijzen we je daarom graag naar het activiteiten 

jaarverslag. Als er nog vragen zijn over dit financieel jaarverslag dan verwijzen we je naar de 

penningmeester, via ons emailadres wageningen.irbid@gmail.com 

 


