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Woord vooraf
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de stichting WereldWijd voor Kinderen (verder: WWvK). Met dit
jaarverslag wil het bestuur u inzage geven in de in het achterliggende jaar ondersteunde projecten, in
de acties die er hebben plaatsgevonden, in onze organisatie en onze financiële situatie.
Er is in 2013 wederom heel veel werk verzet door vrijwilligers, die allemaal met hun talenten en inzet
het mogelijk hebben gemaakt om de stichting en haar doelstelling te positioneren. Onze dank gaat uit
naar allen die zich ingezet hebben om onze doelstelling waar te maken.
Op verschillende plaatsen op de wereld, ver weg en dichtbij, zijn projecten voortgezet, uitgebreid of
nieuw gestart, zoals u verderop kunt lezen. Velen hebben dit mogelijk gemaakt door hun financiële
ondersteuning, met eenmalige en periodieke giften en met het organiseren van plaatselijke acties.
Vooral de acties voor noodhulp en wederopbouw naar aanleiding van de oorlog in Syrië en de
natuurrampen in de Filipijnen hebben tot een groot aantal giften en acties geleid. In vergelijking met
2012, toen de financiering van noodhulpprojecten uit eenmalige giften van Het Apostolisch
Genootschap en de stichting Impulsis bestond, bestaan de donaties in 2013 uit individuele bijdragen.
De giften voor de Filipijnen zullen grotendeels in 2014 en latere jaren besteed worden aan
wederopbouwprojecten.
Ook dit jaar hebben de ambassadeurs van WWvK in de verschillende districten veel werk verzet,
waardoor zij het werk van het bestuur hebben verlicht. Tevens hebben zij er aan gewerkt om de
doelstelling van WWvK nog meer bekend te maken onder de lidmaten van Het Apostolisch
Genootschap.
De jaarrekening over 2013 en de vergelijkende cijfers van 2012 zijn aangepast aan de richtlijnen voor
de jaarrekening van fondsenwervende instellingen. Het jaar 2013 is afgesloten met een positief saldo
van € 9.009; voor wederopbouwprojecten in de Filipijnen is € 16.465 gereserveerd, voor de
ondersteuning van andere projecten is € 89.137 beschikbaar. Begin 2014 is een kascommissie
ingesteld. Het oordeel van de kascommissie en de accountant zijn bij de jaarrekening vermeld.
In 2013 is er veel gebeurd op bestuurlijk gebied. Door de wijziging in doelstelling en statuten in 2009
en de start van een nieuw bestuur in dat jaar, was de bestuurstermijn voor meerdere leden dit jaar
verstreken. Wij hebben op mooie wijze afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden en zijn
hen enorm erkentelijk voor hun inzet voor de stichting en haar doelstelling.
We zijn blij dat wij ook drie nieuwe bestuursleden hebben kunnen werven. Met het vernieuwen van
het bestuur hebben we er voor gekozen met een portefeuilleverdeling te werken, waardoor de taken
binnen het bestuur beter verdeeld zijn. Als basis voor onze koers in de komende jaren is in 2013 de
meerjarenvisie verder uitgewerkt.
WWvK blijft zich inzetten voor het creëren van maximale kansen voor de ontwikkeling van kinderen,
om daarmee inhoud te geven aan de doelstelling van het Apostolisch Genootschap om ‘in liefde te
werken aan een menswaardige wereld’. In het achterliggende jaar hebben we als bestuur met de
projectdragers, de ambassadeurs en vele vrijwilligers met passie vanuit deze visie gewerkt. Dankzij
ieders inzet kunnen wij met dankbaarheid terugkijken op het achterliggende jaar. Het sterkt ons
vertrouwen in de toekomst!
Namens het bestuur,
R.P. Bos, voorzitter
Baarn, maart 2014
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Profiel
In liefde werken aan een menswaardige wereld
WWvK stelt zich ten doel, aansluitend bij het Verdrag van de Rechten van het Kind, voor kinderen
wereldwijd, een liefdevol opvoedingsklimaat te scheppen met volop ontwikkelingskansen, waardoor zij
kunnen uitgroeien tot mensen die op hun beurt inhoud willen geven aan barmhartigheid,
vergevingsgezindheid, liefde en meer menswaardigheid.
WWvK richt zich met name op het verbeteren van de voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de
ontwikkeling van kinderen, zoals voeding, gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid en alles
wat daarmee samenhangt.
Hiermee wil WWvK concreet invulling geven aan het ideaal van Het Apostolisch Genootschap: “In
liefde werken aan een menswaardige wereld”. In het bijzonder richt WWvK zich op hulp aan en
ontwikkeling van kansarme kinderen, zowel in Nederland als ergens anders in de wereld.
WWvK komt voort uit de stichting Dabar.nu (opgericht in 2003), is gevestigd in Baarn en opgericht
voor onbepaalde tijd en is nauw verbonden met Het Apostolisch Genootschap, eveneens gevestigd te
Baarn. In 2009 zijn de statuten van stichting Dabar.nu gewijzigd en is de naam gewijzigd in Stichting
WereldWijd voor Kinderen. Het onbezoldigde bestuur wordt gevormd door lidmaten van Het
Apostolisch Genootschap.

Projecten
WWvK wil haar doel bereiken door het ondersteunen van projecten en het stimuleren van initiatieven
van lidmaten van Het Apostolisch Genootschap. Binnen het onderdeel projecten is een onderverdeling
in vier pijlers:
1. Het ondersteunen van langdurige projecten (meerjarig);
2. Het ondersteunen van kortlopende projecten, zoals stages van jongeren in het buitenland;
3. Het initiëren van ad hoc projecten, onder meer projecten die door de actualiteit worden
bepaald;
4. Het ondersteunen van en adviseren bij opvoedingsondersteuning (dichtbij en ver weg).
De ondersteuning vanuit WWvK wordt geboden door:
- Het (mede) financieren van projecten en initiatieven;
- Bemiddeling van vraag en aanbod binnen de doelstelling;
- Het faciliteren bij de uitvoering door het beschikbaar stellen van faciliteiten en diensten;
- Het stimuleren van de lidmaten van Het Apostolisch Genootschap voor deelname aan de
activiteiten en initiatieven;
- Alle overige manieren die een bijdrage leveren aan de doelstelling.
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Doelbestedingen en resultaten
In 2013 zijn met bijdragen van WWvK weer nieuwe projecten gestart en al lopende projecten
gecontinueerd, waardoor in verschillende landen op de wereld voor kinderen voorzieningen zijn
verbeterd en daarmee de ontwikkelingskansen voor deze kinderen. In totaal is ca. € 74.000
beschikbaar gesteld voor projecten en noodhulp.

Projecten
Football Foundation, Zuid Afrika

met lokale coaching is gewerkt aan multiculturele vriendschappen tussen jonge kinderen door
het organiseren van sport, spel, educatie en andere activiteiten.
Rainbowschool, Sri Lanka

door financiering van leermiddelen en uniformen, maar ook voorzieningen als elektriciteit,
telefoon, en onderhoud kon onderwijs gegeven worden aan jonge kinderen.
Nursery and Primary School, Rwanda

door financiering van leermiddelen, schoolgeld en voeding konden kinderen naar school.
Les Oiseaux Bleus, Tunesië

Voor gehandicapte kinderen is een zomerkamp georganiseerd, zijn stages begeleid voor
scholing en training (ook in Nederland), en is een landbouwproject opgezet.
Belira, Ghana

bouw van een kantine bij een school, waarin 400 leerlingen kunnen ontbijten en een warme
maaltijd krijgen.
Aguacate, Belize

met hulp van lokale inzet zijn 16 latrines aangelegd om de hygiënische omstandigheden en
daarmee de gezondheid van kinderen te verbeteren.
Jongeren Ontmoetings Programma, Israël - Palestina

voor Israëlische en Palestijnse jonge mensen wordt een meerdaagse workshop georganiseerd
om samen te leren om te gaan met het bestaande conflict en individuele eigen keuzes daarin
te kunnen maken voor oplossingen.
Stage India

Sponsoring van een schoolstage in India met activiteiten voor scholen en voorzieningen.
Matamba, Tanzania

Voor het Health Centre zijn nieuwe voorraden medicijnen beschikbaar. Daarnaast is dit jaar
gestart met een nieuw project waarin weeskinderen in pleegfamilies worden ondersteund door
het zorgen voor onderdak, voeding, kleding, gezondheidszorg en onderwijs.
Helpende handen, India en Sri Lanka

Ondersteuning van vrijwilligerswerk bij bestaande projecten (onder andere Rainbowschool)
Droomdekentjes, Nederland

Het maken van dekentjes voor ernstig zieke kinderen.
Stage Indonesië

Sponsoring van een stage in Indonesië waarin Engelse les worden gegeven aan kinderen.
Replay, Nijmegen

Activiteiten(kerst)middag voor ongeveer 75 kansarme kinderen in Nijmegen, waarbij voor
deze kinderen speelgoed is opgeknapt als kado.
Stichting Jopie's Dromenquilt

Materiaal voor de vervaardiging van droomdekentjes voor ernstig zieke kinderen
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Clinic Manna, Gambia

Het opstarten van een gezondheidskliniek of een andere vorm van basisgezondheidszorg.
(foto’s: vóór en na de renovatie van de
kliniek)

Naast deze projecten zijn in 2013 in Amsterdam, Almelo, Zwolle, Den Haag, Nijkerkerveen, Harderwijk
en Nieuwegein ongeveer twintig bijeenkomsten vanuit Eigen Kracht Conferenties ondersteund,
waarmee de stijgende lijn vanuit de afgelopen jaren is doorgezet.
In 2013 zijn drie aanvragen niet gehonoreerd doordat de aanvraag niet in overeenstemming was met
de doelstellingen of beleidslijnen van WWvK of het project door de aanvrager is teruggetrokken of
uitgesteld.

Noodhulp
Bijzonder was de noodhulp die WWvK dit jaar heeft kunnen geven aan kinderen uit Syrië en de
Filipijnen.
Door de opstand in Syrië tegen het bestaande regime is een groot deel van de bevolking gevlucht
naar buurlanden, waaronder meer dan een miljoen kinderen. In de tentenkampen zijn weinig tot geen
voorzieningen aanwezig. De donatie vanuit WWvK is in eerste instantie besteed aan medische hulp,
voeding en kleding, in een latere fase konden ook nog solarlampen aangeschaft worden.
Na de aardbeving en tyfoon op de Filipijnen waren veel kinderen afhankelijk van hulporganisaties. In
deze situatie is door een contactpersoon vanuit een eerder WWvK project in dit gebied noodhulp
geboden aan met name kinderen in de stad Cebu. De primaire noodhulp is ook hier gericht geweest
op medische hulp, voeding en kleding. Van de ontvangen donaties is een deel gereserveerd voor het
opstarten van een wederopbouwproject.
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Toekomst
In 2013 heeft het bestuur de visie voor de komende jaren verder uitgewerkt en vastgesteld.

Kern visie 2014 -2018:
Het belangrijkste element van onze visie is dat we in de komende jaren wereldwijd meer kinderen
kunnen ondersteunen door het verbeteren van voorzieningen en ontwikkelingskansen.
De basis van de werkwijze, het ondersteunen van projecten, wordt gecontinueerd.
WWvK gaat zich versterken door te investeren in actieve participatie van jongeren in projecten en in
de organisatie van de stichting; dat draagt bij aan de toekomstbestendigheid van WWvK en geeft
tegelijk jongeren de kans unieke levenservaringen op te doen.
Daarnaast krijgt het onderdeel communicatie de komende jaren veel aandacht; bestaande en nieuwe
vormen (social media) van communicatie worden ingezet om meer en frequenter informatie van en
over WWvK te kunnen delen.
Een derde hoofdlijn wordt gevormd door het intensiveren van het netwerk van WWvK, in ieder geval
met ambassadeurs en jongeren, en het creëren van de bestuurlijke organisatie die daarvoor nodig is.

Deze visie is vertaald in het jaarplan en de begroting voor 2014, waarin doelstellingen zijn opgenomen
over onder meer projecten, betrokkenheid van jongeren, en communicatie. Voor de financiële
ondersteuning van de projecten is ruim € 70.000 beschikbaar.

Weeskinderen in Burkino Faso
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Fondsenwerving
WWvK verkrijgt de financiële middelen om haar doelen te realiseren uit donaties, sponsoractiviteiten
en de verkoop van WWvK artikelen.

Donaties
Ongeveer 380 donateurs (voornamelijk lidmaten van Het Apostolisch Genootschap) hebben WWvK
gemachtigd periodiek een bedrag van hun rekening te incasseren of maken periodiek zelf een bedrag
over aan WWvK. Daarmee verschaffen zij WWvK een stabiele inkomstenbron van ca € 28.000 per
jaar.
Daarnaast ontvangt WWvK regelmatig bedragen als donatie die zijn ontvangen ter gelegenheid van
een jubileum, verjaardag, huwelijk, pensionering e.d.

Sponsoractiviteiten
De betrokkenheid van velen bij WWvK blijkt ook uit de vele sponsoracties die veelal door lidmaten van
Het Apostolisch Genootschap worden georganiseerd en de bedragen die daardoor voor WWvK
beschikbaar zijn gekomen. Een kort overzicht van alle mooie initiatieven:
Diverse plaatsen in het land:
Eten voor WWvK (kokenvoorWWVK.nl)
Recycling cartridges
Verkoop zelfgemaakte kaarten
Veenendaal benefietconcert
Amsterdam, muziekmiddag
Amsterdam, orgelconcert
Hilversum, benefietconcert
Soest, jubileumconcert
Heemskerk Oecumenische maaltijd
Rockanje, meerdere sponsoracties
Nijmegen, brede sponsoractie
Lemmer, brede sponsoractie
Den Haag, concert en kerstmarkt
Heerlen, benefietconcert

Winterswijk/Almelo, golftoernooi
Rotterdam, bikersdienst
Bussum, sponsorloop
Amersfoort, Kerkennacht en benefietmiddag
Vlissingen, burendag
Zwolle, kerstviering
Nieuwe Waterweg, actie Koninginnedag
Baarn, brede sponsoractie
Utrecht, brede sponsoractie
Doetinchem, verkoop van boeken
Purmerend, kerstmarkt

In totaal heeft WWvK vanuit incidentele donaties en sponsoracties € 57.000 ontvangen.
Wij zijn alle donateurs en sponsors bijzonder dankbaar voor hun inzet en steun, waardoor wij alle
genoemde projecten mede mogelijk hebben kunnen maken..
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Organisatie
Bestuur
Het bestuur van WWvK, bestaande uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester)
en de algemene bestuursleden, vergadert eenmaal per maand.
Het bestuur wordt in de uitvoering van taken bijgestaan door een secretariaat.
In 2013 zijn enkele wisselingen geweest in het bestuur van WWvK. Zo namen wij afscheid van
Mariëlle van Asperen, Sandra Das en Ronald Sjardijn. Na de werving in de zomerperiode is het
bestuur aangevuld met nieuwe leden. Bij deze bestuurswisseling is ook een werkwijze met
portefeuilles ingesteld.
Eind 2013 zag het bestuur van WWvK er als volgt uit:
Voorzitter
Ambassadeurs
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Projectaanvragen
Bestuurslid
Stages en vrijwilligers
Bestuurslid
Algemeen
Bestuurslid
Communicatie
Secretariaat

-

Richard Bos (Nieuw-Vennep)

-

Edith Leentvaar (Heerenveen)
Theo Stolp (Hilversum)
Astrid de Vries (Utrecht)

-

Ria Lonte (Amstelveen)

-

Lisa Weeda (Amstelveen)

-

(vacant)

-

Ruud en Nelly Haven (Amersfoort)

Het bestuur en secretariaat zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor reiskosten.

Raad van Advies
De Raad van Advies wordt gevormd door:
Lid
Lid
Lid

-

Ton van der Hulst (Hilversum)
Johan van Meenen (Amsterdam)
Arthur Douglas (Assen)

Kascommissie
Op verzoek van het bestuur is eind 2013 een kascommissie benoemd. Op verzoek van het bestuur
heeft deze commissie de administratie over 2013 en de jaarrekening van 2013 beoordeeld. De
kascommissie heeft statutair nog geen formele status; het bestuur zal in 2014 in overleg met de Raad
van Toezicht de functie van de kascommissie formaliseren.
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De kascommissie heeft thans de volgende leden:
Johan van Meenen (Amsterdam)
Louise Hardeman (Rotterdam)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit het bestuur van Het Apostolisch Genootschap, vertegenwoordigd
door Monique van Strien-van Milaan en Hans Leeflang.
De Raad van Advies en de Raad van Toezicht ontvangen van WWvK geen vergoeding voor hun
werkzaamheden en de daaraan verbonden reiskosten.

Ambassadeurs
WWvK weet zich gesteund door bevlogen ambassadeurs. Zij zijn werkzaam in heel Nederland,
verdeeld over verschillende districten. Het bestuur heeft grote waardering voor hun inzet.
Ambassadeurs hebben zich in het afgelopen onder meer ingezet door plaatselijke en bredere
initiatieven voor projecten te ondersteunen, zelf sponsoractiviteiten te organiseren, WWvK te
vertegenwoordigen bij sponsoractiviteiten, en input te geven aan het bestuur over het beleid en de
uitvoering daarvan.
Eind 2013 heeft WWvK de volgende ambassadeurs:
Jan Heimenberg
Jannie van der Horst
Hennie Haarman
Susanne Roelofsen
Hans Croese
Jan Akkies
Hanneke Boes
Lillian Middel
Eva van de Grift
Dick van Harn
Femke Karst
Ambassadeurs ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en de daaraan verbonden
reiskosten.

Pilot project Veenendaal:
In het district Veenendaal zijn de ambassadeurs een ‘pilot project’ begonnen. Zij trachten in iedere
apostolische gemeenschap in het district Veenendaal plaatselijk aanspreekpunten te vinden om zo tot
een gezamenlijke aanpak te komen voor de werkzaamheden voor WWvK. In 2014 zal dit worden
geëvalueerd en bij een positief resultaat landelijk worden ingevoerd.
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Financieel overzicht

Balans per

31 december 2013
€
€

31 december 2012
€
€

3.160

5.073

ACTIVA
Voorraad webshopartikelen

Vorderingen
Overlopende activa
Debiteuren

725
100

1.551
0
825

1.551

Liquide middelen
ING zakelijke girorekening
ING rente rekening

14.299
115.000

24.706
90.478
129.299
133.284

115.184
121.808

PASSIVA

Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds
Overige reserves

15.000
16.465
89.137

0
11.500
100.093
120.602

111.593

Langlopende schulden
Aangegane verplichtingen

5.000

Kortlopende schulden
Aangegane verplichtingen
Nog te betalen bedragen

6.732
950

3.453
6.762
7.682
133.284
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10.215
121.808

Staat van Baten en Lasten
2013

begroot
2013

2012

€

€

€

27.676 28.000
18.379 20.000
23.574
pm
14.556 3.200

29.282
17.674
24.150
2.722

84.185 51.200

73.827

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving
Ontvangen
Ontvangen
Ontvangen
Ontvangen

giften en donaties regulier
giften eenmalig (b.v. bijzondere gebeurtenis)
giften noodhulp
sponsorgelden e.d.

Subtotaal ontvangen giften

Resultaat verkopen
Resultaat verkoop

496

1.500

883

Subtotaal resultaat verkopen

496

1.500

883

Rente inkomsten
Bijzondere baten en lasten

1.364
1.887

1.200

1.516
12.980

Subtotaal overige baten

3.251

1.200

14.496

87.932 53.900

89.207

51.218 31.525
12.227 14.550
9.258
1.220 2.425

28.256
20.071
26.836
1.747

73.923 48.500

76.909

Overige baten

Totaal baten
LASTEN

Besteed aan de doelstelling
Verstrekt
Verstrekt
Verstrekt
Verstrekt

aan
aan
aan
aan

sleutelprojecten (pijler 1)
kleine/eenmalige projecten (pijler 2)
overige projecten (pijler 3)
projecten opvoedingsondersteuning (pijler 4)

Subtotaal besteed aan de doelstelling

kosten eigen fondsenwerving
Afwaardering voorraad wenskaarten

1.595

3.022

Subtotaal kosten eigen fondsenwerving

1.595

3.022

Kosten beheer/administratie
Algemene kosten incl assuranties
Administratie- en Accountantskosten
Drukwerk WWvK
Onderhoud website
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1.741
1.227

2.550
1.740
1.500
500

1.539
938
1.515
0

2013
€
Contributie en abonnementen
Bank en girokosten
Bijdrage dienstverleningsovereenkomst met het Genootschap
Subtotaal kosten beheer en administratie
Totaal lasten
Exploitatiesaldo
Bestemming van het exploitatiesaldo:
continuïteitsreserve
bestemmingsfonds
overige reserves
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begroot
2013

2012

€
30
500
1.800

486
0

8.620

4.478

78.923 57.120

84.408

437

3.405

9.009

15.000
4.965
-10.956
9.009

-3.220

€

4.798

-4.000
8.798
4.798

Toelichting bij de balans en de staat van baten en lasten
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. Waar nodig is
de jaarrekening 2012 aangepast.

Toelichting bij de balans per 31 december 2013
De voorraad webshopartikelen betreft wenskaarten en postzegels na aftrek van een voorziening voor
incourant.
De overlopende activa betreffen te vorderen rente op de ING renterekening.
De debiteuren betreffen voornamelijk geleverde en nog niet betaalde webshopartikelen.
Het tegoed op de ING rente rekening is direct opeisbaar.
De continuïteitsreserve is gevormd in 2013 en dient tot zekerheid van de continuïteit van de stichting;
het bestuur zal de hoogte in 2014 evalueren.
Het verloop is als volgt:
saldo 31-12-2012
toevoeging
Saldo 31-12-2013

0
15.000
15.000

Het bestemmingsfonds betreft gelden die gereserveerd zijn voor een specifiek doel zonder dat
verplichtingen jegens derden zijn aangegaan.
Het verloop van het bestemmingsfonds luidt:
saldo 31-12-2011
15.500
vrijval bestemming besteding in Zuid Afrika
-4.000
Saldo 31-12-2012
11.500
vrijval bestemming besteding in Zuid Afrika
-11.500
toevoeging bestemming wederopbouw Filipijnen
16.465
saldo 31-12-2013
16.465
De overige reserves betreffen gelden die het bestuur binnen de statutaire doelstelling mag besteden.
Het verloop van de overige reserves is als volgt:
saldo 31-12-2011
91.295
uit exploitatie 2012
8.798
saldo 31-12-2012
100.093
uit exploitatie 2013
-10.956
Saldo 31-12-2013
89.137
De aangegane verplichtingen betreffen toegezegde projectondersteuningen die in 2014 (kortlopend)
of na 2014 (langlopend) zullen worden betaald.
De nog te betalen bedragen betreffen accountantskosten en (per 31-12-2012) ten onrechte
ontvangen bedragen.
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Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2013
De specificatie van de bestedingen aan de doelstelling luidt als volgt:
Bijdragen projecten 2013
€

€

sleutelprojecten pijler 1
Clinic Manna, Gambia
Matamba, Tanzania 2013 en 2014
Football Foundation Zuid Afrika
Les Oiseaux Bleus, Tunesië
Aguacate, Belize 2013 t.m. 2015
Nursery and Primary School, Rwanda
Rainbow school Sri Lanka

1.000
18.500
4.000
4.486
15.000
5.367
2.865
51.218

eenmalige projecten pijler 2
Belira, Ghana
Helpende handen, India en Sri Lanka
Stage Indonesië
Jongeren Ontmoetings Programma, Israël-Palestina
Stage India

overige projecten pijler 3
Noodhulp Syrië
Noodhulp Filipijnen

6.500
500
227
4.500
500
€
3.258
6.000

12.227
€

9.258

opvoedingsondersteuning pijler 4
Stichting Jopie’s Dromenquilt
Replay, Nijmegen

70
1.150
1.220
73.923

Kengetallen
Bestedingspercentage baten
(besteed aan doelstellingen/totale baten)

2013
84%

begroot
2013
90%

2012
86%

85%

91%

Bestedingspercentage lasten
(besteed aan doelstellingen/totale lasten)

94%

CBF fondsenwervingskostenpercentage (CBF norm 25%)

2%

0%

4%

4%

15%

5%

(kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving)

Bestedingsratio beheer en administratie
(kosten beheer en administratie/totale lasten)
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Controleverklaring van de kascommissie
Op verzoek van het Bestuur van de Stichting heeft
controlewerkzaamheden over het boekjaar 2013 verricht:
•
•
•

de

kascommissie

de

navolgende

de juiste verwerking van de ontvangsten op de rekeningen van de Stichting bij de ING Bank;
de juiste verwerking van de uitgaven van de Stichting evenals de vraag of aan deze uitgaven
een bestuursbesluit ten grondslag ligt;
controle van de jaarrekening, te weten:
o
o
o

Balans per 31 december 2013
Staat van Baten en Lasten
De toelichting bij de balans en de staat van baten en lasten

Naar het oordeel van de Kascommissie geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van de Stichting per 31 december 2013 en van het resultaat over
2013.
Amsterdam/Den Haag, 5 maart 2014
w.g.
J.G. van Meenen

L. Hardeman

Watertransport in Kenia
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ONDERTEKENING
Baarn, 31 maart 2014

w.g.
R.P. Bos, voorzitter
T. Stolp, penningmeester
E.M. Leentvaar, secretaris
L. Weeda, bestuurslid
R. Lonte, bestuurslid
A. de Vries, bestuurslid
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Colofon

Redactie
Richard Bos
Theo Stolp
Edith Leentvaar

Fotografie
Richard Bos
Marion de Graaf
Ruud Haven
Stichting Matamba
Sanne Molenaar

Adres
Stichting WereldWijd voor Kinderen
Postbus 116
3740 AC Baarn

Bezoekadres na afspraak
’t Hoogt 4-6
3743 AT Baarn
telefoon
fax
mail
website

+31 (035) 548 87 77
+31 (035) 548 87 69
wwvk@apgen.nl
www.wwvk.nl

banknummer
IBAN
BIC

1984 (ING) t.n.v. Stichting WereldWijd voor Kinderen te Baarn
NL31 INGB 0000 0019 84
INGBNL2A

De Stichting WereldWijd voor Kinderen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 27263538 en heeft van de belastingdienst de ANBI status gekregen
(Algemeen Nut Beogende Instelling, zie www.apgen.nl/wwvk/overwwvk/ANBI/).
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