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1) Inleiding

In 2001 begon ons ondersteunende projectwerk met giften van vrienden en familie.
We ontdekten dat we als vrijwilligers met enkele honderden euro’s veel kunnen
betekenen voor mensen in armoede. In 2006 werd stichting Charity Hands
opgericht om het werk te stroomlijnen en organiseren. Inmiddels was het netwerk
van mensen waar we een verschil voor mochten maken uitgegroeid tot zo’n 500
mensen in twee landen. Tot aan 2018 werd de stichting volledig gerund door
vrijwilligers, toen werd het werk te omvangrijk dit nog te kunnen doen.

De stichting is langzaam maar zeker uitgegroeid tot een stabiele organisatie die elk
jaar groei weet te realiseren in zowel het projectwerk als in de organisatie. De visie
en missie zijn gegroeid in volwassenheid en de financiën groeiden mee. Alle
redenen tot dankbaarheid. Stichting Charity Hands ziet met goede moed uit naar de
toekomst. We beogen niet te groeien omwille van de organisatie, maar omwille van
de vele mensen in armoede waar we, naar wij geloven, een duurzame impact op
kunnen maken! 2021 was door alle maatregelen geen eenvoudig jaar, maar de
stichting kon desondanks haar stabiliteit bewaren. Met dankbaarheid presenteren
we u ons financiële jaarverslag 2021.

De jaarrekening is ditmaal volledig opgesteld door Ariesen Administratiekantoor die
hiertoe een samenstellingsverklaring hebben afgegeven. Deze is tevens apart te
downloaden. Wat ontbreekt in de samenstelling is de begroting 2022 die is
toegevoegd in dit verslag. Bij vragen naar aanleiding van dit verslag kunt u contact
opnemen met,

Steven Abbink
Penningmeester
info@charityhands.org

Christian Slager
Directeur
christian@charityhands.org

mailto:steven@charityhands.org
mailto:christian@charityhands.org


Stichting Charity Hands
Boylestraat 34
6718 XM Ede

Veenendaal, 21 maart 2022

Opdracht
Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021
van  Stichting Charity Hands te Ede samengesteld op basis van de door u verstrekte
gegevens. De  verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en
voor de daarop  gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de organisatie. Het is onze
verantwoordelijkheid  een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde
richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken,  het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de
omvang van deze  werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen resulteren in die
zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring
of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

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

Wij vertrouwen erop uw opdracht naar wens te hebben uitgevoerd en zijn graag bereid
eventuele  verdere informatie te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
Ariesen Administratiekantoor

Jan Willem Evers



3) Balans per 31 december 2021

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa:
App.ontwikkeling 38,927 25,336

Vlottende activa:
Liquide middelen 40,284 85,574

Totaal Activa 79,211 110,910

PASSIVA

Reserves:
Algemene reserve 35,151 40,105
Bestemmingsfondsen 42,662 50,977

77,813 91,082

Langlopende schulden:
Leningen o/g 0 15,000

Kortlopende schulden:
Crediteuren 0 0
Overlopende passiva 1,398 4,828

1,398 4,828

Totaal Passiva 79,211 110,910

De balans op 31-12-2020 wijkt af van het door Charity Hands gepubliceerde jaarverslag

over 2020. Het verschil ontstaat door correcties die na publicatie zijn doorgevoerd

door het administratiekantoor. Voor deze jaarrekening is de door het

administratiekantoor gecorrigeerde balans als basis genomen en de administratie is

hier in 2021 op aangesloten.



4) Staat van Baten en Lasten

Begroting Realisatie Realisatie
2021 2021 2020

BATEN

Giften met project bestemming 265,500 229,348 259,703

Giften zonder bestemming 0 20,932 38,565

Overige baten 0 7,500 22,873

Totale baten 265,500 257,780 321,141

LASTEN

Projectuitgaven

Totaal projectuitgaven 202,000 237,663 223,539

Bedrijfslasten

Personeelskosten 0 6,909 0
Opleidingen en cursussen 0 0 3,612
Wervingskosten 8,000 8,111 4,490
Beheer en administratie 10,800 9,753 7,489
Totale bedrijfslasten Lasten 18,800 24,773 15,591

Financiële baten en lasten 1,100 757 802

Incidentele lasten 0 7,856 22,873

Totale lasten 221,900 271,049 262,805

Resultaat 43,600 -13,269 58,336

Mutaties fondsen / reserves

Mutatie bestemmingsfondsen -8,315 22,212
Mutatie algemene reserve -4,954 36,125
Resultaat naar algemene reserves -13,269 58,337



5) Toelichting op de balans

ACTIVA

31/12/2021 31/12/2020
App ontwikkeling
Stand 1 januari 25,336 14,309
Ontwikkelingskosten 21,091 33,900

46,427 48,209
Af: gift bestemd voor app ontwikkeling -7,500 -22,873
Stand eindejaar 38,927 25,336

Vlottende activa
Liquide middelen:

Rabobank R/C 19,622 69,054
Rabobank spaarrekening 20,639 16,126
Rabobank R/C 2 23 37
Kruisposten 0 357

40,284 85,574

PASSIVA

31/12/2021 31/12/2020
Algemene reserve
Stand 1 januari 40,105 3,980
Mutatie algemene reserve -4,954 36,125
Stand 31 december 35,151 40,105

Bestemmingsfondsen Stand 1-1 Bij: giften

Af:project

uitgaven
Stand
31-12

Fonds Thailand 12,778 3,636 5,335 11,079
Fonds India 1,455 1,134 1,120 1,469
Fonds Kameroen 19,243 13,074 32,060 257
Fonds Malawi 532 172,285 149,948 22,869
Fonds Curaçao 0 9,943 9,943 0
Fonds Kortlopende projecten 700 261 790 171
Fonds Tree of Life int. 12,548 27,933 33,687 6,794
Fonds Microkredieten 3,721 1,082 4,780 23
Totaal fondsen 50,977 229,348 237,663 42,662

31/12/2021 31/12/2020



Langlopende leningen o/g
Van Mourik Brabant b.v. 0 7,500
Aser b.v. 0 7,500

0 15,000

Deze leningen t.b.v. het Moringa project in Malawi zijn omgezet naar donaties.

Kortlopende schulden

Crediteuren 0 0

Reservering vakantiegeld 200 0

Overlopende passiva 1,198 4,828
1,398 4,828



6) Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

BATEN

Giften per
bestemming 2021 2020

Particulier Bedrijven Stichtingen
School/

kerk
Thailand 3,411 45 0 180 3,636 16,016
India 1,134 0 0 0 1,134 4,555
Kameroen 7,010 1,715 4,349 0 13,074 53,895
Malawi 12,591 38,425 7,021 2,972 61,009 88,908
Malawi Projecten 1,500 19,598 23,500 5,586 50,184 0
Malawi

Voedselbos 90 0 61,002 0 61,092 0
Curacao 0 9,943 0 0 9,943 0
Tree of Life Int. 977 9,817 14,994 2,145 27,933 91,510
Kortlopende

projecten 261 0 0 0 261 2,600
Microkredieten 1,082 0 0 0 1,082 2,219
Subtotalen 28,056 79,543 110,866 10,883 229,348 259,703
Zonder

bestemming 13,827 4,505 2,600 0 20,932 38,565
Totale giften 41,883 84,048 113,466 10,883 250,280 298,268

In de giften van bedrijven voor Malawi is € 15.000 opgenomen van leningen die zijn omgezet een
gift.

Begroting Realisatie Realisatie
2021 2021 2020

Giften naar herkomst
Particulieren 50,000 41,883 55,093
Bedrijven 145,000 84,048 179,110
Stichtingen 60,000 113,466 59,889
School en kerk 10,500 10,883 3,944
Diversen 0 0 233
Totaal giften 265,500 250,280 298,269

Overige baten
Giften t.b.v. App ontwikkeling 0 7,500 22,873



LASTEN Begroting Realisatie Realisatie
Project uitgaven 2021 2021 2020
Thailand 10,000 5,335 7,014
India 4,500 1,120 3,691
Kameroen 35,000 32,060 39,415
Malawi 48,000 149,948 89,922
Curaçao 0 9,943 0
Kortlopende projecten 2,500 790 1,900
Microkredieten 2,000 4,780 950
Tree of Life internationaal 40,000 33,687 25,465
Tree of Life projectkosten 60,000 0 55,182
Totaal projectuitgaven 202,000 237,663 223,539

Personeelskosten
Salarissen en sociale lasten 0 6,909 0

Opleidingen en cursussen
Training OM 0 0 3,612

Wervingskosten
Fondsenwerving en PR 8,000 8,111 8,102

Kosten beheer en administratie
Beheerkosten 4,000 7,378 3,416
Administratiekosten 4,000 550 0
Kosten vrijwilligers 1,700 1,177 3,430
Verzekeringen 1,400 666 643
Diverse 0 -18 0

11,100 9,753 7,489
Financiële baten en lasten
Bankkosten 800 760 803
Rente 1 3 1

799 757 802
Incidentele lasten
Gift tlv ontwikkeling app 0 7,500 22,873
Correctie beginbalans 0 356 0

0 7,856 22,873
Bestedingen t.o.v. totale kosten
Projectuitgaven 91% 88% 85%
Personeel en opleiding 0% 3% 1%
Wervingskosten 4% 3% 2%
Beheer en administratie 5% 4% 3%
Overige 0% 3% 9%
Totaal 100% 100% 100%



7) Grondslagen voor de waardering

Algemeen
De onderneming is ingeschreven bij de KvK onder nummer 817021322.
De activiteiten van Charity Hands zijn onbelast voor de btw.
In 2021 was er één medewerker in dienst.

Activiteiten
De activiteiten van Charity Hands, statutair gevestigd op de Boylestraat 34 te Ede, bestaan uit het
ondersteunen van projecten in het buitenland gericht op welvaartsverbeting en
ontwikkelingsamenwerking.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Deze samenstellingsopdracht is uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Standaard
4410 Samenstellingsopdrachten'.

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 de passiva opgenomen tegen nominale waarde. 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.

Immateriële vaste activa
De ontwikkelingskosten van de app zijn opgenomen als immateriële vaste activa. Specifieke giften
hiervoor zijn direct afgeboekt van de investeringen. Afschrijving wordt geboekt zodra de app gereed
is.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de rubrieken algemene reserve, continuïteitsreserve,
herwaarderingsreserves, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Een reserve wordt door
het bestuur gevormd uit het positieve resultaat van de stichting. Een fonds wordt gevoed door
donaties van derden. De lopende projectuitgaven worden uit de fondsen betaald.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van  individuele beoordeling van de vorderingen.

Buitengewone baten en lasten
Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit
handelingen en gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van
de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve een incidenteel karakter hebben.

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd
langer dan een jaar. De schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.



NB. Onderstaande is niet opgenomen in de samenstellingsverklaring.

8)    Richtlijnen

ANBI toets m.b.t. financiën

Beperkt eigen vermogen:
Een Anbi mag niet meer vermogen aanhouden dan nodig is voor de activiteiten van
de instelling. De algemene reserve ligt vanaf 2020 op een aanvaardbaar niveau maar
mag, gelet op de benodigde personele en administratieve ondersteuning, geleidelijk
nog wat verder stijgen met circa 20%.

De project reserves zijn bedoeld om ondersteuning aan de projecten te verlenen.
Deze dienen op een niveau te zijn dat de continuïteit daarvan niet in gevaar komt.
Het fonds App-ontwikkeling is gevoed door een bijdrage van Crown Financial Ministry
in de USA en Hillstar BV. Deze bijdrage is in eerste instantie bedoeld om de
ontwikkeling van de app te ondersteunen.

Beloning beleidsbepalers:
Beloning van beleidsbepalers is niet aan de orde. Onkostenvergoedingen en
vacatiegelden zijn toegestaan, maar zijn niet toegepast.

Bezoldiging bestuursleden. Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging en
zijn vrijwillig bestuurslid.

Verhouding tussen beheerkosten en bestedingen:
In 2021 bedroegen de beheerkosten 4% tov van de project bestedingen.

Richtlijn C1 en C2 toets

De jaarverslaggeving van de kleine fondsenwervende organisatie is als zodanig niet
wettelijk geregeld. Er bestaan voor stichtingen en verenigingen summiere
voorschriften in artikel 2:10 BW.

Het is voor de gebruikers van de jaarrekening van belang dat de organisatie een
goed inzicht geeft in haar activiteiten en de uitkomsten daarvan. Het is voor het
maatschappelijk vertrouwen in de fondsenwerving van belang dat het publiek erop
kan vertrouwen dat de verslaggeving een heldere en transparante weergave is van
de verwerving en de besteding van de middelen, en van de reserves en fondsen.



9) BEGROTING 2022

BATEN Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022

Algemene giften €20,000 €20,000 €20,000

Continuïteitsreserve €0 €932 €40,000

Thailand €11,000 €3,636 €5,000

India €5,000 €1,134 €2,500

Tree of Life Int. €45,000 €27,933 €35,000

Tree of Life Kameroen €40,000 €13,074 €40,000

Tree of Life Malawi €50,000 €60,653 €50,000

Malawi projecten €70,000 €50,184 €50,000

Malawi voedselbos €0 €61,092 €65,000

Curaçao €0 €9,943 €2,500

Kortlopende projecten €2,500 €261 €2,500

Microkredieten €2,000 €1,082 €1,500

Bankrente €1 €3 €1

App €0 €7,500 €33,000

TOTAAL €245,501 €257,427 €347,001

LASTEN 2021 Realisatie 2021 2022

Doelstellingen:
Lopende
kosten

Extra
bijdragen

Thailand €10,000 €5,335 €0 €15,000

India Ropheka €4,500 €1,120 €2,000 €0

Tree of Life internationaal €40,000 €33,687 €30,000 €5,000

Kameroen €35,000 €32,060 €5,000 €30,000

Malawi €48,000 €39,017 €48,000 €0

Malawi projecten €30,000 €49,838 €0 €45,000

Malawi voedselbos €30,000 €61,092 €0 €65,000

Curacao €0 €9,943 €0 €2,500

Kortlopende projecten €2,500 €790 €0 €2,500

Microkredieten €2,000 €4,780 €0 €1,500

App ontwikkeling €0 €7,500 €25,000 €10,000

SUBTOTAAL €110,000 €176,500

TOTAAL €202,000 €245,162 €286,500



LASTEN 2021 Realisatie 2021 2022

Personeel:
Lopende
kosten

Extra
bijdragen

Brutosalarissen €0 €5,498 €7,260

Vakantiegeld €0 €438 €660

Werknemersverzekeringen €0 €572 €924

ZVW vergoeding/heffing €0 €402 €594

Fondswerving:

Fondsenwerving kosten €4,000 €4,074 €2,000 €2,000

PR €3,000 €4,037 €2,000 €2,000

Beheer en administratie:

Beheerkosten €4,000 €3,964 €3,000 €1,000

Administratie €4,000 €3,964 €3,000 €1,000

Bankkosten €700 €760 €800

Verzekering €700 €666 €700

Vrijwilligers €1,700 €1,177 €0 €1,700

Betalingsverschil -€18

Subtotaal €18,100 €25,534 €20,938 €7,700

€28,638

Lopende
kosten Totaal

TOTAAL €220,100 €270,696 €130,938.00 €294,200

SALDO -€13,270.00

10)    Contact

Stichting Charity Hands / Tree of Life

Postadres:
Bontemorgen 18
4033 CV, Lienden
NL80 RABO 0129 8284 59
KvK 30218748
RSIN 817.21.322

Bezoekadres:
Boylestraat 34,
6718 XM, Ede
info@treeoflife.international
www.treeoflife.international
Meer informatie? Zie ons jaarverslag 2021.

http://www.treeoflife.international



