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Aan het bestuur van

Stichting International China Concern

Paardenweide 194

1689 MK Zwaag

Kenmerk: 10415A

Heemskerk, 3 oktober 2016

Geacht bestuur, 

OPDRACHT 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting. Wij vertrouwen erop

hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichtingen te geven.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting International China Concern te Krimpen aan de Lek is door ons

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31

december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze

toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt

van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij

hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële

verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting International

China Concern.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere

gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met

de door u verstrekte gegevens.

Heemskerk, 3 oktober 2016

Godthelp Accountants en Adviseurs b.v.

E.C.A. van Beek

Accountant-Administratieconsulent
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RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

2015

Begroting

2015 2014

€ % € % € %

Opbrengsten uit eigen

fondsenwerving 31.746 100,0 36.350 100,0 32.817 100,0

Bestedingen aan

doelstellingen -26.972 -85,0 -28.600 -78,7 -29.638 -90,3

Saldo opbrengsten na

bestedingen aan

doelstellingen 4.774 15,0 7.750 21,3 3.179 9,7

Overige personeelskosten 415 1,3 - - - -

Kosten eigen fondsenwerving 2.525 8,0 1.500 4,1 1.739 5,3

Kosten van beheer en

administratie 4.352 13,7 - - 2.777 8,5

Som der lasten 7.292 23,0 7.750 21,3 4.516 13,8

  -2.518 -8,0 - - -1.337 -4,1

Financiële baten en lasten -162 -0,5 -200 -0,6 -180 -0,5

Saldo van baten en lasten -2.680 -8,5 -200 -0,6 -1.517 -4,6
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BESTUURSVERSLAG

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting International China Concern gevestigd op Paardenweide

194, 1689 MK Zwaag, Nederland.

Stichting International China Concern, statutair gevestigd te Krimpen aan de Lek, is opgericht op 6

december 1999 bij notariële akte, verleend door Mr. Hans Oudenaarden van kantoor Nauta Dutilh te

Rotterdam.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Rotterdam onder

nummer 24298405.

Bij de belastingdienst is Stichting International China Concern ingeschreven onder fiscaalnummer

8091.50.219. Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt

voor de vennootschapsbelasting. De stichting is niet Btw-plichtig.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Met ingang van 1 januari 2008 wordt de Stichting door de

belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling ( ANBI ). Deze aanmerking geldt

voor onbepaalde tijd.

De doelstelling van Stichting International China Concern is als volgt in de statuten beschreven:

 1.De stichting stelt zich tot doel ‘Het werven van steun (materieel en immaterieel) voor weeskinderen en

gehandicapte kinderen in China , alsmede het verbeteren van hun levensomstandigheden, zonder

winstoogmerk, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort

en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 2.De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 a.Acties te ontwikkelen om sponsors te verwerven op structurele basis door middel van het opzetten

van een sponsorprogramma waarbij sponsors maandelijks een vast bedrag doneren.

 b.(eenmalige) acties te ontwikkelen ten behoeve van speciale behoeften zoals medische zorg,

buurtwerk, educatie en andere algemene kosten.

Samenstelling bestuur ultimo 2015:

Het  bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mevr. M.C. Peschar-Stam,  voorzitter 

Mevr. S.C. van der Putten-Lagerweij, penningmeester

Mevr. J.A. Hagemann, secretaris

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen oneven aantal van tenminste 3 en

maximaal 7 leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming

van een zittingsduur van tenminste 3 jaar.  

Medewerkers van de werkgroep zijn, de heer H. Hagemann, de heer J. van Dongen, en mevrouw V.

Pronk. De heer M. Peschar is toegetreden tot de werkgroep per 1 mei 2015, terwijl mevrouw S.C. van der

Putten-Lagerweij vanuit de werkgroep bestuurslid is geworden.
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De financiële positie is weergegeven aan het einde van dit verslag. De percentage bestedingen aan

doelstellingen ten opzichte van opbrengsten uit eigen fonsenwerving bedraagt 85,0% in 2015, (90,3% in

   2014).

De percentage van kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van opbrengsten uit eigen fondsenwerving

   bedraagt 8,0% in 2015, (5,3% in 2014).

De bestedingen worden direct verstrekt aan Rainbow Disabled Children's Service Centre in China. De

bestedingen vinden plaats in China op basis van de vermelde doelstellingen van de opbrengsten.

De opbrengsten van 2015 zijn 12,7% lager dan begroot omdat in de begroting rekening werd gehouden

met donaties ter dekking van loonkosten, de ontvangen donaties hieromtrent zijn als vooruitontvangen

verantwoord in verband met latere ingang dienstbetrekking. De bestedingen aan doelstellingen 5,7%

lager dan begroot in verband met gemaakte kosten ten behoeve van nieuwe medewerker. De kosten van

eigen fondsenwerving 2015 zijn 68,3% hoger dan begroot, met name door extra drukwerk. 

De jaarrekening 2015 is ingericht volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 650

“Fondsenwervende instellingen”. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de

organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn. 

De jaarrekening 2015 is samengesteld door Godthelp Accountants en Adviseurs b.v. waarbij het bestuur

verklaart vervolgens akkoord te gaan met het financieel jaarverslag.

Een bewogen jaar:

In 2015 heeft de werkgroep de tijd gehad om een sollicitatie voor te bereiden zodat er per 1 januari 2016

een betaalde fondsenwerver/ administrateur kan worden aangenomen. De voorzitter is naar de National

office meeting in Vancouver (International China Limited, hoofdkantoor) geweest waar zij o.a. is

voorgelicht hoe zij deze fondsenwerver/ administrateur moet werven en waaraan deze fondsenwerver/

administrateur moet voldoen om de functie goed te bekleden.  

We hebben de werkgroep in 2015 kunnen uitbreiden met twee nieuwe medewerkers: de heer J. van

Dongen en mevrouw V. Pronk.

De heer F. van der Putten heeft aangegeven niet meer deel te nemen aan de werkgroep.

Het keurmerk van RfB is aangevraagd en is goedgekeurd .

De inkomsten van de fondsenwerving is ongeveer hetzelfde gebleven als in 2014. Dit komt omdat we een

trouwe groep van sponsoren hebben. Om de kosten te financieren van de nieuwe betaalde medewerker

zijn we op zoek gegaan naar sponsoren. Er zijn inderdaad sponsors bereid gevonden om deze

medewerker voor 1 jaar te betalen (€ 25.000). Deze gift is nadrukkelijk aan het Nederlandse kantoor

gegeven voor dit doel en er wordt geen afdracht gedaan aan International China Concern Limited te

China.

Vanaf het vierde kwartaal heeft de Stichting  i.p.v. 10%, 25% van de verworven middelen afgetrokken.

De overige 75% (eerste, tweede en derde kwartaal 90%) is doorgestuurd naar International China

Concern Limited te China. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke besteding van de

verworven middelen aan de projecten in China. De 25% was nodig om de direct gemaakte kosten t.b.v.

de sollicitatie, de nieuwsbrief, de accountantskosten en de aanvraag van het keurmerk te kunnen betalen.

De penningmeester beheert het vermogen maar wordt door de werkgroep gecontroleerd.
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De toekomst:

De begroting van boekjaar 2016 vindt u aan het einde van dit verslag.  Deze geeft o.a. een weergave van

de te verwachten kosten en baten t.b.v. de betaalde medewerkster.

We blijven een kleine organisatie die tot 1-1-2016 alleen nog bestond uit vrijwilligers.  Vanaf 1 januari

zal er een betaalde medewerkster, mevrouw B.T. Kiestra, vanuit haar eigen huis, voor 16 uur per week

werkzaam zijn voor fondsenwerving en administratie.  We proberen de overheadkosten zo laag mogelijk

te houden. We vertrouwen er daarom op dat de lezer na het lezen van dit verkort jaarverslag en deze

toelichting de resultaten van dit afgelopen jaar vooral wil zien in het licht van de langere termijn, waarbij

wij het vertrouwen houden dat we in de komende jaren met behulp van mevrouw Kiestra het rendement

van donateur gelden zal gaan toenemen. Om inzicht te krijgen van de daadwerkelijke besteding in China

verwijs ik u naar de website van International China Concern Limited te China. 

Namens de kinderen in al onze projecten die we ondersteunen willen we onze medewerkers, vrijwilligers

en donateurs hartelijk bedanken voor hun hulp en ondersteuning. 

We hopen dat we op uw blijvende steun mogen rekenen.

Zwaag, 03 oktober 2016

M.C. Peschar-Stam

Voorzitter

J.A. Hagemann-Emmink

Secretaris

S.C. van der Putten-Lagerweij

Penningmeester
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2015 2014 2013

€ € €

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving

Doel Hope House Care - 65 -

Doel Hope House Hand in Hand 11.251 11.099 10.910

Doel Heng Yang Hand in Hand 4.961 4.955 4.091

Doel Heng Yang General 150 310 190

Doel ICC General 4.139 3.129 4.724

Doel Medical Fund 4.063 5.063 3.588

Doel Salarissen Chinese Staff 5.000 5.000 7.500

Doel HY Care Teachers 240 205 -

Doel Heng Yang RW 100 - -

Doel Therapie - 150 -

Doel Walk the Wall - - 60

Doel Office supplies 600 - -

Doel Reiskosten 927 2.775 -

Overige doeleinden 315 66 -

Totaal 31.746 32.817 31.063

Bestedingen aan doelstellingen

Bestedingen aan doelstellingen 26.972 29.638 28.900

De bestedingen aan doelstelling ten opzichte van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving bedragen

85,0% in 2015, 90,3% in 2014 en 93,0% in 2013.

De daling is een gevolg van dekking van kosten in verband met nieuwe medewerker.

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten eigen fondsenwerving 2.525 1.739 1.640

De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving

bedragen 8,0% in 2015, 5,3% in 2014 en 5,3% in 2013.

De stijging is een gevolg van kosten in verband met extra drukwerk.

 

Begroting 2016

             2016

€

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving 61.000

Bestedingen aan doelstellingen -28.000

33.000

Lonen en salarissen (tbv eigen fondsenwerving) -25.000

Kosten eigen fondsenwerving -1.000

Kosten van beheer en administratie -1.500

Rentelasten en soortgelijke kosten -250

Saldo van baten en lasten 5.250
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2015 31 december 2014

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 1 18.404 11.567

18.404 11.567

PASSIVA

Stichtingsvermogen 2 

Overige reserves 984 3.664

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende

passiva

3 

17.420 7.903

18.404 11.567
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 

2015

Begroting

2015 2014

€ € €

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving 4 31.746 36.350 32.817

Bestedingen aan doelstellingen 5 -26.972 -28.600 -29.638

Saldo opbrengsten na bestedingen aan

doelstellingen 4.774 7.750 3.179

Lasten

Personeelskosten - 6.250 -

Overige personeelskosten 6 415 - -

Kosten eigen fondsenwerving 7 2.525 1.500 1.739

Kosten van beheer en administratie 8 4.352 - 2.777

Som der lasten 7.292 7.750 4.516

 -2.518 - -1.337

Rentelasten en soortgelijke kosten 9 -162 -200 -180

Saldo van baten en lasten -2.680 -200 -1.517

Bestemming saldo

Overige reserves -2.680 -1.517
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015 

2015 2014

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -2.518 -1.337

Verandering in werkkapitaal

Kortlopende schulden (exclusief banken) 9.517 1.132

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.999 -205

Betaalde interest -162 -180

Kasstroom uit operationele activiteiten 6.837 -385

Mutatie geldmiddelen 6.837 -385

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar 11.567 11.952

Mutaties in boekjaar 6.837 -385

Stand per eind boekjaar 18.404 11.567
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 Fondsenwervende instellingen. De

grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting International China Concern, statutair gevestigd te Krimpen aan de Lek,

bestaan voornamelijk uit het werven van steun (materieel en immaterieel) voor weeskinderen en

gehandicapte kinderen in China alsmede het verbeteren van hun levensomstandigheden, zonder

winstoogmerk, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort

en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in euro.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten 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.

Opbrengsten

Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen donaties, giften en

bijdragen. Opbrengsten worden opgenomen in het jaar van ontvangst, zonder de door de eigen

organisatie gemaakte kosten in mindering te brengen.

Bestedingen aan doelstellingen

Bestedingen aan doelstellingen hebben betrekking op de uitgaven ten behoeve van de doelstelling van de

stichting. De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

betrekking hebben.
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Overige lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest

en kosten.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht hebben betrekking op liquide middelen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA 

Vlottende activa

31-12-2015 31-12-2014

€ €

1  Liquide middelen

ABN AMRO 18.404 11.567

De liquide middelen zijn dienstbaar aan de bedrijfsvoering van de stichting.

PASSIVA 

2  Stichtingsvermogen

Overige

reserves

€

Stand per 1 januari 2015 3.664

Uit resultaatverdeling -2.680

Stand per 31 december 2015 984

Kortlopende schulden

31-12-2015 31-12-2014

€ €

3  Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen aan doelstelling 5.717 6.653

Vooruitontvangen donaties mbt loonkosten 2016 10.452 -

Accountantskosten 1.250 1.250

Diversen 1 -

17.420 7.903
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015 2014

€ €

4  Opbrengsten uit eigen fondsenwerving

Doel Hope House Care - 65

Doel Hope House Hand in Hand 11.251 11.099

Doel Heng Yang Hand in Hand 4.961 4.955

Doel Heng Yang General 150 310

Doel ICC General 4.139 3.129

Doel Medical fund 4.063 5.063

Doel Salarissen Chinese Staff 5.000 5.000

Doel HY Care Teachers 240 205

Doel Heng Yang RW 100 -

Doel Therapie - 150

Doel Reiskosten en office supplies 1.527 2.775

Overige doeleinden 315 66

31.746 32.817

De opbrengsten zijn afkomstig van donaties en giften.

5  Bestedingen aan doelstellingen

Subsidieverstrekking aan Rainbow Disabled Children's Service Centre,

Changsha China 26.972 29.638

De bestedingen worden direct verstrekt aan Rainbow Disabled Children's Service Centre in China. De

bestedingen vinden plaats in China op basis van de vermelde doelstellingen van de opbrengsten.

Bestedingspercentage lasten: 78,3% van de totale uitgaven van de stichting zijn besteed aan de

doelstellingen (2014: 86,3%).

Bestedingspercentage baten: 85,0% van de totale baten van de stichting zijn besteed aan de

doelstellingen (2014: 90,3%).

Gemiddeld aantal werknemers

Bij de stichting waren in 2015 geen (bezoldigde) personeelsleden werkzaam (2014:0).

2015 2014

€ €

6  Overige personeelskosten

Wervingskosten 415 -
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2015 2014

€ €

7  Kosten eigen fondsenwerving

Kantoorkosten / nieuwsbrieven 2.525 1.739

De kosten uit eigen fondsenwerving zijn 8,0% van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving (2014:

5,3%).

8  Kosten van beheer en administratie

Bestuursvergadering, inclusief reiskosten 1.247 1.527

Accountantskosten 1.210 1.250

Aanschaf kantoor apparatuur 1.144 -

Abonnementen en contributies 750 -

Overige algemene kosten 1 -

4.352 2.777

9  Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten 162 180
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Analyse verschil uitkomst met budget

2015

Begroting

2015 Verschil

€ % € % € %

Opbrengsten uit eigen

fondsenwerving 31.746 100,0 36.350 100,0 -4.604 -12,7

Bestedingen aan

doelstellingen -26.972 -85,0 -28.600 -78,7 1.628 5,7

Saldo opbrengsten na

bestedingen aan

doelstellingen 4.774 15,0 7.750 21,3 -2.976 -38,4

Personeelskosten - - 6.250 17,2 -6.250 -100,0

Overige personeelskosten 415 1,3 - - 415 -

Kosten eigen fondsenwerving 2.525 8,0 1.500 4,1 1.025 68,3

Kosten van beheer en

administratie 4.352 13,7 - - 4.352 -

Som der lasten 7.292 23,0 7.750 21,3 -458 -5,9

  -2.518 -8,0 - - -2.518 -

Financiële baten en lasten -162 -0,5 -200 -0,6 38 19,0

Saldo van baten en lasten -2.680 -8,5 -200 -0,6 -2.480 -1.240,0

In de begroting werden bijdragen loonkosten ad € 6.250 opgenomen, de ontvangen bijdragen € 10.452

zijn echter als vooruitontvangen gepresenteerd omdat de dienstbetrekking aanvangt in januari 2016. De

werkelijke verhoging in opbrengsten is besteed aan de doelstellingen. Hoewel de dienstbetrekking

aanvangt in 2016, zijn extra kosten gemaakt in 2015 met betrekking tot werving en kantoorapparatuur.

Tevens zijn kosten gemaakt ten behoeve van de RfB keuring die niet waren begroot. In de begroting

werd geen rekening gehouden met accountantskosten.

Zwaag, 3 oktober 2016

M.C. Peschar-Stam J.A. Hagemann-Emmink S.C. van der Putten-Lagerweij

Voorzitter Secretaris Penningmeester
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OVERIGE GEGEVENS

Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring

Aangezien Stichting International China Concern binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396

Titel 9 Boek 2 BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de

getrouwheid te worden toegevoegd.

Resultaatverwerking

Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2015 ad € 2.680 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op de overige reserves.

Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na Balansdatum

Volgens mededeling van het bestuur hebben zich in de periode tussen balansdatum en

rapporteringsdatum geen gebeurtenissen of ontwikkelingen voorgedaan die het door de jaarrekening

weergegeven beeld in de stichting als geheel in belangrijke mate beïnvloeden.
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