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Aan het bestuur van
Stichting CHOE
Zonnedauw 23a
7443 ER Nijverdal

Nijverdal, december 2015

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2014 van uw stichting.

Samenstelingsverklaring
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van
stichting CHOE te Nijverdal bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van
baten en lasten over 2014 met de toelichting 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 het bestuur van de stichting.
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 brengen met zich mee 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.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in
Titel 9 Boek 2.
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Algemeen
Rechtsvorm
Stichting CHOE (Christelijke Hulp Oost Europa) is als stichting gestart in 1994 en gevestigd
te Nijverdal. Zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
Enschede onder nummer S 27347.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
Het verzorgen van hulpverlening in Oost-Europa. Voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin des woords.
Stichting CHOE is sinds april 1994 actief voor ouderloze kinderen en jongeren in Oekraïne.
De stichting richt zich daarbij op verschillende tehuizen, internaten, scholen en opvangcentra
in Uzhgorod, Perechyn, Vinogradov en Zimer.
De hulp door de stichting is voor een deel projectmatig gericht, zo draagt ze bijvoorbeeld
zorg voor nieuwbouw, renovaties van kindertehuizen en de aanleg van sanitaire
voorzieningen. Ook is stichting CHOE actief op het gebied van gezondheidszorg en draagt
met haar studentplan zorg voor betere opleidingsmogelijkheden. Binnen een internaat in
Perechyn ondersteunt stichting CHOE bij het onderwijsbudget. Voor hetzelfde internaat
organiseert zij jaarlijks zomervakanties voor de kinderen.
Stichting CHOE draagt zorg voor huisvesting van jongeren in plaatsen als Uzhgorod,
Mukachevo en Berehovo. Jongeren met problemen kunnen bij de stichting aankloppen en
een beroep doen op professionele begeleiding.
Jaarlijks organiseert de stichting samen met haar Oekraïense partners groots opgezette
kerstacties waarbij honderden kinderen, jongeren en ouderen worden bereikt. Ook verleent
zij hulp op individuele basis. Tevens wordt er nauw samengewerkt en ondersteuning
verleend aan Oekraïense hulporganisaties in de regio. Iedere 6-7 weken zijn leden van het
team van stichting CHOE voor veldwerk ter plaatse in Oekraïne.
Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de heer J. Ebeltjes, mevrouw W. Veurink
en de heer E. Vogel.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichting zijn wij steeds gaarne bereid.

Nijverdal, december 2015
H.A.W.X. | administraties
Origineel getekend door J.A. Letink
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Balans per 31 december 2014
Bezittingen

2014
€

€

Vlottende activa
Banktegoeden

Schulden
€
Kapitaal
Algemene reserve

2013
€

€

25.490

32.779

25.490

32.779

2014

2013

€

€

€

25.490

32.779

25.490

32.779
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Staat van baten en lasten over 2014
2014
€

2013
€

Baten
Giften particulieren
Giften bedrijven
Giften charitatieve instellingen
Opbrengsten uit werkgroepen en collectes
Totaal baten

42.037
5.845
34.698
21.097

39.578
13.075
44.891
17.960

103.677

115.504

18.760
25.720
26.430
8.500
16.078

23.628
20.925
24.500
350
19.688

13.497
488
1.493

12.069
1.036
1.249

110.966

103.445

- 7.289

12.059

Lasten
Bijdragen aan internaten / instellingen
Bijdragen aan algemene / medische hulp
Bijdragen aan werkgroepen ter plaatse
Bijdragen aan opvanghuis / sakuraproject
Bijdragen aan vakantieplan internaat
Kosten hulptransporten, reis- en
communicatiekosten alg./med. hulp
Organisatie- en beheerkosten
Rente- en bankkosten
Totaal lasten

Saldo
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Kasstroomoverzicht
2014
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Verandering in werkkapitaal

2013
€

€

- 7.289
0

12.059
- 1.150

0

- 1.150

Kasstroom uit operationele activiteiten

- 7.289

10.909

Toename banktegoeden

- 7.289

10.909

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

32.779
- 7.289

21.870
10.909

Stand per 31 december

25.490

32.779

Het verloop van de banktegoeden is als volgt
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor de
jaarverslaggeving.
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 gewaardeerd volgens het
kostprijsmodel.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld is, staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

Grondslagen voor de waardering van het resultaat
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke lasten die hun oorsprong hebben vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
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Overige gegevens
Ondertekening bestuur

Ingevolge de statuten dienen de balans en de staat van baten en lasten te worden
ondertekend door het bestuur.
Het bestuur van Stichting CHOE bevestigd bij deze dat de balans per 31 december 2014 en
de staat van baten en lasten over het jaar 2014 een juist beeld geven van de financiële gang
van zaken bij de stichting.
Nijverdal, dd. december 2015

J. Ebeltjes
(voorzitter)

W. Veurink
(secretaris)

E. Vogel
(algemeen bestuurslid)
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