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Jaarverslag 2014 - Stichting Linda Fonds
A. Algemene aspecten
Het leven in Oekraïne werd in 2014 vooral beheerst door de inname van De Krim, de
gevechten in Oost-Oekraïne en de raketinslag op de MH-17 waar zoveel Nederlanders bij
zijn omgekomen.
De oorlog heeft inmiddels 5500 levens gekost, 13.000 gewonden en bijna een miljoen
vluchtelingen.
Het werk in Father’s House werd dit jaar dan ook grotendeels bepaald door de trieste
omstandigheden. Vluchtelingen uit Marioepol, Lughansk en Donetsk werden liefdevol
opgevangen. Tijdens de zomer van 2014 kwamen zij met het weinige dat zij in de haast
mee konden nemen in de hoop dat het maar voor korte duur zou zijn. Helaas is de winter
inmiddels al ver gevorderd en zullen velen nooit meer terug naar het Oosten kunnen
vanwege het veranderde regime en de infrastructuur die totaal vernield is.
Voor het Linda Fonds veranderde de fondswerving vooral in het zoeken van partners om
samen een appel te laten klinken in Nederland voor noodhulp voor al deze vluchtelingen.
Via het CPOE (Christelijk Platform Oost-Europa) is een Oekraïne werkgroep aan de slag
gegaan die gezamenlijk een advertentie hebben geplaatst in het ND en RD om aandacht te
vragen voor noodhulp.
1. Inzicht en evaluatie
Het bestuur bestaat op 31 december 2014 uit:
Voorzitter
: Gerard Boogerd
Secretaresse
: Wilma van Roekel
Penningmeester
: Bert van Steenbergen
Leden
: Karin Sanders
: Joke Roseboom
: Elly Buijs
Overige vrijwilligers : Anneke van Amersfoort
Status en keurmerken:
Het Linda Fonds heeft de ANBI* status.
*Algemeen Nut Beogende Instelling

Op de website van het Linda Fonds staat op de welkomstpagina het logo-blokje van de
ANBI. Wanneer u daar op klikt vindt u alle gegevens die van belang zijn voor het voeren
van de ANBI status.
Voorlichting en andere publieke evenementen
Via website en facebook is regelmatig aandacht gevraagd voor de kritieke situatie in
Oekraïne. Samen met de werkgroep van CPOE is actie ondernomen voor noodhulp
Oekraïne. Via de nieuwsbrieven is een opgeroep gedaan voor hulp en via een bijsluiter bij
“De Wekker” werden donateurs geworven.
In juni was het Linda Fonds aanwezig met een presentatie tijdens de jongeren zendingsdag
die georganiseerd werd door de plaatselijke basisscholen voor groep 8.
Helaas waren er dit jaar weinig spreekbeurten. Er is een tendens dat vrouwenverenigingen
verdwijnen en kleiner worden. Hierdoor kan men de kosten voor sprekers vaak niet
opbrengen. Het Linda Fonds biedt deze presentaties gratis aan.
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1.1 Project Bethel – Kiev / Vatutino, Oekraïne

Het project Bethel bevat de volgende onderdelen:
-rehabilitatie centrum voor weeskinderen;
-opvang zwangere meisjes/jonge vrouwen; en/of opvang en begeleiding jonge moeders
met baby;
-jeugd wooncentrum voor 16-21 jaar voor (ex) instituut jongeren die moeten leren om zelfstandig te worden.
-ouderencentrum “House of Mercy”

1.2 Perspectief 21/3
In 2005 had het Linda Fonds allereerst contact in Oekraïne met fam. Andrey en Arenda
Vasylenko. Hun tweede kind Petro heeft het syndroom van Down. In Oekraïne is geen
speciaal onderwijs, beschermd wonen of een sociale werkplaats. Samen met deze familie
en de oudervereniging voor DS is per 1 september 2011 speciaal onderwijs gestart op
Bijbelse grondslag. Giften uit Nederland worden als doorgeef project aan het Linda Fonds
geschonken. Het Linda Fonds maakt op verzoek van de familie Vasylenko dat geld naar
hen over.

1.3 Ouderen project
Het in 2011 geopende ouderencentrum blijkt voor veel ouderen een “Huis van
Barmhartigheid”. Hier ontvangen zij liefdevolle zorg, afwisselend voedsel, aandacht en
pastorale bijstand.
De lopende kosten zijn een probleem voor Fathers House waardoor er slechts 25 van de
35 bedden in gebruik zijn genomen.

1.4 Appelboomgaard en andere landbouw initiatieven

Omdat lopende kosten telkens terug keren zijn projecten bedacht die geld op moeten gaan
leveren. In Vatutino heeft Fathers House de beschikking gekregen over 28 ha. vruchtbare
grond.
Appels, frambozen, aardbeien en bessen, maar ook varkens en ganzen moeten geld
opleveren om in de toekomst zelfstandig te kunnen bestaan.
Het Linda Fonds zet zich vooral in voor de fruit- en groenteteelt.
In 2014 kon door verschillende omstandigheden slechts ruim 2100 kg goede kwaliteit
appels worden geoogst. Een kever die de bloesem aanvreet zorgde voor veel schade en
bleek lastig te bestrijden. Tijdens de bloesem waren er ineens een aantal nachten vorst die
schade toebrachten en omdat men te voorzichtig is geweest met snoeien ging de kracht
naar de takken in plaats van naar de appels.
Met een gepensioneerde fruitteler uit Nederland gaan we de genoemde problemen voor
2015 aanpakken, snoeien, mesten en bestrijden.
2. Toekomstplannen

2.1 Korte termijn:
A. Fondsen werven door middel van voorlichting in Nederland en samenwerking zoeken
met andere fondsen in binnen- en buitenland om de werkers van Fathers House te
voorzien van financiële middelen. Dit om de plannen uit te voeren en nieuwe initiatieven
voor sociale dienstverlening op te zetten.
In 2013 kon veel uitgekeerd worden aan de projecten omdat er een reserve aan spaargeld
was. Datzelfde kan in 2014 niet geschonken worden dus worden specifieke acties met
schoolkinderen georganiseerd om meer extra geld in te zamelen voor diverse programma’s
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B. Naamsbekendheid uitbouwen door gebruik te maken van diverse media en internet.

2.2 Lange termijn : Nederland
Net als vorig jaar blijven doorwerken aan uitbreiding van de fondswerving . Het Linda
Fonds wil zich bezinnen op welke manier medewerkers zich in kunnen zetten.
Het benutten van kranten/radio/TV en andere publiciteits vormen heeft steeds onze
aandacht.

2.3 Lange termijn : Oekraïne

Vanwege de goede contacten met Fathers House en de omvang van hun werk is het niet
ondenkbaar dat aan hen voor lange tijd steun zal worden geboden. Het geven van donaties
zal steeds meer gericht moeten zijn om Fathers House te helpen zelf fondsen te
genereren. Het project zoals de appelboomgaard is daar een goed voorbeeld van.
Op die manier kan Fathers House op den duur zelfstandigheid verwerven.
3. Impact
Het feit dat Fathers House als christelijke organisatie directe hulp kon bieden aan
landgenoten die slachtoffer zijn geworden van de oorlog in Oost-Oekraïne heeft een
geweldig grote impact. Zowel gelovigen als ongelovigen vonden gastvrij onderdak bij
Fathers House waardoor men zich open stelde voor de boodschap van het Evangelie en de
ware vrede die alleen Jezus Christus bieden kan. Doordat het Linda Fonds geld
beschikbaar kon stellen voor de noodhulp is zij indirect betrokken bij deze daden van
barmhartigheid.
Het financieel resultaat van eigen activiteiten stemt tot dankbaarheid.
We erkennen hierin de zegen van de Heere die het werk van onze handen heeft willen
bevestigen.
4. Organisatie en toezicht
Dagelijkse uitvoering van taken wordt gedaan door Wilma van Roekel. Het bestuur
bespreekt regelmatig de lopende zaken.
Wilma heeft zitting in de “Board of Directors” van Fathers House. Deze raad van donateurs
uit Tsjechië, Duitsland, US en Nederland aangevuld met stafleden van Fathers House heeft
inzage in de dagelijkse gang van zaken van Fathers House en geeft advies en geestelijke
ondersteuning.
De financiële controle van de jaarrekening wordt gedaan door accountant A. Goossensen
uit Ermelo. Zie bijlage A

B. Financiële aspecten
5. Doelbesteding
Er worden aan de buitenlandse partner nooit toezeggingen gedaan over de hoogte van een
eventueel financieringsbedrag. Het Linda Fonds is afhankelijk van de fondswerving.
Steunbedragen worden vaak in gedeeltes uitbetaald. Telkens wanneer er weer rapportage
of voortgang is geweest kan men een volgende betaling verwachten.
De partnerorganisatie zal zich bij de uitvoering moeten houden aan de projectbeschrijving.
Dit wordt tijdens werkbezoeken gecontroleerd.
6. Uitvoeringskosten
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Het Linda Fonds probeert de onkosten van een project zo laag mogelijk te houden. Die
kosten zijn voornamelijk huur, publiciteits-, bureau- en reiskosten. De kosten gemaakt om
met een actie een nog groter bedrag binnen te halen worden ‘fondswervingskosten’
genoemd. De overhead kosten zijn

totale uitgaven
salariskosten, pr kosten, kantoorkosten en overige
kosten
uitgaven projecten

2014
101.682 100,00%

2013
147.267

100,00%

16.413
85.269

17.810
129.457

12,09%
87,91%

16,14%
83,86%

7. Vermogen/reserve
Algemene giften die zonder specifieke bestemming (oormerk) binnenkomen zullen o.a.
worden gebruikt waar meest nodig. Het bestuur beslist hierover.
Donateurs geven niet voor vermogensaanwas maar voor de projecten.
Daarom is het bestuur van mening dat met de toevertrouwde bedragen geen vermogen
moet worden opgebouwd.
Om voor het komende jaar een planning te kunnen maken wordt een reserve aangelegd
die het Linda Fonds beter in staat stelt financiële toezeggingen te kunnen doen.
Op die manier kan het Linda Fonds ook ondersteunen als in dat jaar de eigen inkomsten
tegenvallen.
Bedragen die ‘geoormerkt’ worden geschonken zullen we reserveren voor het doel dat
wordt genoemd.
Een kleine reserve om bij directe nood te kunnen helpen is wenselijk.
8. Staat van baten en lasten
01-01-2014
t/m
31-12-2014
€
Baten
algemene giften
donaties
collecten
ontvangsten projecten
overige ontvangsten

26.869
9.955
7.554
92.916
325
137.619

01-01-2013
t/m
31-12-2013
€

29.773
9.345
5.191
64.533
990
109.832

Lasten
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kosten fondswerving
kosten beheer en administratie
uitgaven projecten
overige uitgaven
Financierings baten en lasten

Beginvermogen/reserveringen
eindvermogen/reserveringen
mutatie vermogen

4.287
11.872
85.269
254
101.682
15335.784

7.273
9.270
129.457
1.267
147.267
429
37.006-

17.666
53.450
35.784

54.672
17.666
37.006-

9. Toelichting op staat van baten en lasten

01-01-2014
t/m
31-12-2014
€

01-01-2013
t/m
31-12-2013
€

BATEN

Ontvangsten projecten
Noodhulp
Diaconale projecten
Fathers House
Vatutino
Ouderen project
Appelboomgaard
Jeugdcentrum
Perspectief 21/3
Moeder en babycentrum
Werkvakantie
Kamp

22.518
1.215
14.855
17.010
10.112
4.386
22.820
92.916

600
12.804
25.550
3.178
5.096
10.000
4.050
3.255
64.533

325
325

90
700
200
990

Overige ontvangsten
Presentaties
Bijdrage km kosten
Verkoop

01-01-2014
t/m

-

01-01-2013
t/m
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31-12-2014
€

31-12-2013
€

LASTEN
Kosten fondswerving
PR kosten
Overige

Kosten beheer en adm inistratie
Huur / inrichting kantoor
Kantoorkosten
Verzekeringen

Uitgaven projecten
Vatutino
Fathers House
Ouderen project
Appelboomgaard
Jeugdcentrum
Perspectief 21/3
Moeder en babycetnrum
Kamp
Werkvakantie
Noodhulp

4.287
4.287

7.273
7.273

6.300
4.935
637
11.872

6.300
2.307
663
9.270

32
30.172
15.000
11.462
11.703
16.900
85.269

24.710
20.375
27.799
26.073
3.000
10.350
10.000
3.100
4.050
129.457

254
254

1.177
90
1.267

276
429153-

933
504429

5.583
1.500
10.583
17.666

54.672

Overige uitgaven
Reiskosten
Presentaties

Financieringsbaten en lasten
Rente spaarrekeningen
Bankkosten

Beginvermogen/reserveringen
Registratie documenten Vatutino
Perspectief 21-3
Ouderen
Fathers House
Eigen reserve
Diversen
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Eindverm ogen/reserveringen
Noodhulp
Perspectief 21-3
Ouderen
Moeder en babycentrum
Occasion bus
Appel
Fathers House comp. netwerk
Eigen reserve

5.618
9.969
2.000
11.100
8.000
5.228
11.535
53.450

5.583
-

1.500
10.583
17.666

10. BALANS PER 31-12

ACTIVA
2014
€

2013
€

€

€

liquide middelen
kasgeld
betaalrekening ING 7179
spaarrekening ING
kwartaal spaarrekening ING
bonus spaarrekening ING

0
7.254
17.229
5.299
23.668

0
3.745
166
288
13.467

TOTAAL

53.450

17.666

53.450

17.666

PASSIVA
2014

2013
9
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€

€

€

€

RESERVES
algemene reserve
reservering noodhulp
reservering appelboomgaard
reservering ouderen
reservering moeder en
babycentrum
reservering occasion bus
reservering perspectief 21-3
reservering netwerk fathershouse

11.535
5.618
5.228
2.000

10.583
0
0
0

11.100
8.000
9.969
0

0
0
5.583
1.500
53.450

17.666

TOTAAL

53.450

17.666

EIND VERMOGEN
BEGIN VERMOGEN
RESULTAAT

53.450
-17.666
35.784
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Aart : Stichting Linda Fonds,
p/a Vernylaan 18-a,
6721 HK BENNEKOM.

ACCOUNTANTSVERKLARING

Verklaring betreffende de j a a r r e k e n i n g / j a a r v e r s l ag 2014.

Wij hebben het jaarverslag 2014 van de Stichting Linda Fonds te Bennekom bestaande uit de
balans per 31-12-2014 en het overzicht van de baten en lasten over 2014 met toelichting
gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, evenals voor het opstellen van
het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 boek 2 BW. Deze
verantwoordelijkheid omvat onder m e e r : het ontwerpen, invoeren en in stand houden van
een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de
jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare
grondslagen voor financiele verslaggeving en het maken van schattingen die onder de
gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende
gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichting in de jaarrekening. De keuze van de uit te
voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de
accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van risico's van de afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in
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aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van
vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde
keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven
omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over
effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle
meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiele
verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit heeft
gemaakt, evenals een evaluatie van het algemene beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft het jaarverslag 2014 een getrouw beeld van de grootte van de
samenstelling van het vermogen van de stichting Linda Fonds per 31-12-2014 en van het
resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Ermelo, 17 maart 2015.

AGO ACCOUNTANTSKANTOOR.

Aart Goossensen A.A./CA-

12
Jaarverslag Linda Fonds 2014

