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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. En 
gecontroleerd door de kascontrolecommissie, bestaande uit 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 2017 (inkomsten minus uitgaven) is bestemd voor Syrische vluchtelingen 
in Irbid. De opbrengsten worden overgemaakt via ZOA naar ACCTS-AWT – de stichting die de 
daadwerkelijke zorg in Irbid verleent.  

In 2015 en 2016 is daarnaast 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. 
In 2017 is dit project uitgevoerd en gefinancierd.  
 
In 2017 is door de stichting € 2.000 euro overgemaakt naar ZOA en € 2.500 rechtstreeks aan ACCTS-WAT, 
en  € 1485 rechtstreeks aan het schoolproject van JPC. 

 

3. Banksaldo per 1 januari 2017 en 31 december 2017 
 
 

  01-01-2017 31-12-2017      Verschil 
saldo bankrekening  €    1.912,99   €    1.838,29   €        -74,70  
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4. Weergave inkomsten en uitgaven 
Financieel jaaroverzicht 2017

Opbrengsten 
Activiteiten
Boekinzameling en -verkoop 419,70€       
Benefietmaaltijd 26 maart 734,69€       
collecte Movie-W rond o.a. film Zaatari Djinn maart 2017 184,01€       
Sponsorwandeling 27 augustus 436,00€       
Benefietmaaltijd en info-avond 5 november 590,00€       
Syrisch winterfeest 9 december 3.277,00€    
Totaal opbrengsten activiteiten 5.641,40€    

Giften  
Giften uit particuliere feesten 1.370,00€    
Individuele giften 660,05€       
Kerkcollectes diverse kerken 250,00€       
Totaal opbrengst giften 2.280,05€    

Totaal opbrengsten  7.921,45€     

Onkosten
Onkosten ten behoeve van activiteiten
Boekinzameling en -verkoop (kraamhuur) 63,00€        
Benefietmaaltijd 26 maart (inkoop eten en drinken, huur Vreemde Streken) 223,14€       

Benefietmaaltijd en info-avond 5 november (alles via Vreemde Streken+bloemetje) 222,00€       
Syrisch winterfeest 9 december (huur meubilair, inkoop drank ed) 1.272,00€    
Totaal onkosten ten behoeve van activiteiten 1.780,14€    
Organisatiekosten
Kosten bankrekening 174,16€       
Totaal organisatiekosten 174,16€       

Totaal onkosten  1.954,30€     

Donaties aan Irbid
ACCTS-AWT, buurtcentrum Hosun 2.500,00€    
ZOA 2.000,00€    

donatie JPC 1.485,00€    

Totaal donaties 5.985,00€     

Totaal opbrengsten 7.921,45€     

Totaal onkosten  €    1.954,30 

Totaal donaties aan Irbid  €    5.985,00 

Resultaat -17,85€        

Controle met banksaldo (verschil tussen 1-1 en 31-12-2017 is € 74,40)
(1) Resultaat -17,85€        

(2) Correctie bedrag in 2017 op bankrekening, in 2016 op jaarrekening 
verantwoord (bankkosten, extra donatie winterfeest) 113,99€        

(3) Correctie bedrag in 2018 op bankrekening, behorende bij activiteiten of 
uitgaven 2017 170,84€        
Totaal: (1)+(2)-(3): geeft verschil banksaldo 31/12/2016 en 31/12/2017 -74,70€         
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5. Toelichting op de jaarrekening 2017 
 
Hoge posten 
Opvallend in de giften is dat de post ‘gift uit particuliere feesten’ er uit springt met een opbrengst van in 
totaal € 1.370,-. We zijn dankbaar dat mensen op deze manier hun verjaardagsgeluk uit willen dragen 
aan anderen.  
 
Lagere posten t.o.v. 2016 

- In 2016 stonden de Syrische vluchtelingen meer in de belangstelling van de kerken en ideële 
instellingen – collectes en een gift van de Emmaus Regenboog Wageningen leverden toen samen 
meer dan 8000 euro op. 

- De boekenmarkten brengen ieder jaar wat minder geld op. Ook dit jaar weer zo’n 400 euro 
minder, net als het jaar daarvoor.  

- De actie met de rondreizende collectebus die in 2015 en 2016 van winkel naar winkel trok is in 
2016 gestopt wegens een drukkere agenda van de vrijwilligers die dit droegen, en geeft daarmee 
voor 2017 geen opbrengst meer. 

 
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 2017. Deze bracht € 6.261.62 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. 
 

6.  Organisatiekosten 2017 
 
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 dit jaar de bankkosten van onze Triodos 
bankrekening, deze bedraagt voor een jaar € 174,16.  
 
De organisatiekosten zijn daarmee dit jaar erg laag vergeleken met andere jaren. Naast de bankkosten 
zijn er ook jaarlijks drukkosten ten behoeve van kaartjes voor de jaarlijkse ZOA collecte die aan ons 
stichting wordt gekoppeld. Deze kosten worden ook tot de organisatiekosten gerekend. Deze kaartjes 
waren reeds in 2016 gedrukt voor de collecte van 2017. In 2018 komen deze kosten weer wel terug. 
 
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.  
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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 lastig gebleken.  
 

7. Kort overzicht 2014 – 2015 – 2016 - 2017 
 
Onderstaande tabel zet de financiële resultaten van de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 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 2017
Inkomsten 7.354,69€      16.392,27€   17.230,35€    6.161,31€      
Uitgaven 395,55€        318,40€        416,39€         174,16€         
Giften aan Irbid 5.394,69€      10.000,00€   22.425,00€    5.985,00€      
Opbrengst ZOA collecte Wageningen 3.500,00€      4.700,00€     6.800,00€      6.261,62€       
 
 
Toelichting: 

 Dit overzicht is gemaakt met de gegevens uit de financieel jaarverslagen 2014, 2015, 2016 en dit 
jaarverslag.  

 Met als extra aanvulling de opbrengsten 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. 

 
Helaas moeten we vaststellen dat de opbrengsten, en daarmee ook de giften aan Irbid ten opzichte van 2017 
sterk zijn verminderd ten opzichte van 2016. Dit komt vooral door het minder aantal giften in 2017 – de 
opbrengst uit giften is met bijna € 10.000 afgenomen. Dit komt vooral doordat we minder vaak in 
aanmerking zijn gekomen voor collectes binnen de kerk of voor een gift vanuit een ideële instelling. 
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8. Blik op de toekomst: minder geld – meer contact en steun 

 
De inkomsten en de giften aan Irbid vergelijkbaar zijn met het opstartjaar 2014. We kunnen steunen op een 
vast groepje vrijwilligers die onder andere helpen bij de boekenmarkten of ons ondersteunen bij de 
benefietdiners. Anderzijds neemt de beschikbare tijd van de kerngroepleden af, onder andere door betaald 
werk.  
 
Daartegenover staat dat het contact met Irbid steeds concreter vorm krijgt. We hebben rechtstreeks contact 
met het buurtcentrum Hosun in Irbid, vanwaar hulp wordt verleend. Met dank aan het initiatief ‘Lopend 
Vuurtje’ krijgt het scholenproject langzaam concreet vorm waarmee we zowel in Irbid als in Wageningen een 
vredesproject opzetten. En ook het onderzoek vanuit Van Hall Larenstein/WUR wordt uitgebreid, waarmee 
inzicht wordt verkregen in de problematiek ter plaatse en de mogelijkheden voor verbeteringen. De 
investering in de opbouw van een netwerk werpt daarmee na vier jaar zijn vruchten af. 
 
Dit biedt een mooie basis om verder te werken aan ons doel. Zoals in onze oprichtingsakte verwoord: 
Het bieden van hulp in de ruimste zin des woords aan Syrische vluchtelingen in de regio. Voorts het 
bevorderen van bewustwording van het vluchtelingenprobleem, en vergroten van de verbondenheid met 
Syrische vluchtelingen.  

 
 
Toch nog vragen? Laat het weten! 
 
Heeft u nog vragen over het financieel jaarverslag? Laat het dan weten! Dat kan via ons emailadres 
wageningen.irbid@gmail.com 
Over de achterliggende activiteiten kunt u meer lezen in onze nieuwsbrieven. U kunt zich opgeven voor 
deze nieuwsbrieven via genoemd emailadres. Op onze website vindt u een overzicht van de reeds 
verschenen nieuwsbrieven en daarmee ook van de activiteiten die ten grondslag liggen aan dit financieel 
jaarverslag.  
https://wageningensyrie.wordpress.com/nieuwsbrieven/ 


