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

Rheeze, juni 2017

Geacht bestuur,
Hierbij breng ik rapport uit omtrent de jaarrekening 2016 van uw stichting.

Samenstelingsverklaring
Opdracht
Conform uw opdracht heb ik de jaarrekening 2016 van stichting CHOE te Nijverdal
bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016
met de toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van de leiding
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat ik mij baseer op de door de leiding van
de huishouding verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en
volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het
bestuur van de stichting.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en of regelgeving.
Kascontrole
Door de kascontrolecommissie zijn alle stukken en bescheiden gecontroleerd en akkoord
bevonden.
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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.

Ik vertrouw erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichting ben ik steeds van harte bereid.

Rheeze, juni 2017
Dinanda Woertink
Origineel getekend door D. Woertink
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Balans per 31 december 2016
Bezittingen

2016
€

€

Vlottende activa
Banktegoeden

Schulden
€
Kapitaal
Algemene reserve
Nog te betalen/ontvangen
posten

2015
€

€

24.531

27.847

24.531

27.847

2016

2015

€

€

€

24.051

27.642

- 480

205

24.531

27.847
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Staat van baten en lasten over 2016
2016
Baten

€

2015

€

Giften particulieren
Giften bedrijven
Giften charitatieve instellingen
Opbrengsten uit werkgroepen
Renteopbrengsten

37.582
5.275
12.886
13.797
260

32.601
9.256
20.731
20.606
91

Totaal baten

69.800

83.285

9.206
1.070
2.821
4.671
2.244
1.485

9.433
2.900
4.202
3.291

Lasten
Bijdragen aan internaten / instellingen
Ondersteuning middels studentplan
Ondersteuning huisvesting jongeren UA
Ondersteuning internaat Perechyn
Ondersteuning Sakura fabriek
Ondersteuning Sakura dagopvang
Ondersteuning internaat Nizhny Bistry
(via SHARE UA)

Ondersteuning jeugdcentrum Perechyn
Vakantieplan internaat Perechyn

1.310
15.536

19.207

Bijdragen aan algemene / medische hulp
Individuele hulpverlening
Medische hulpverlening
Algemene hulpverlening

6.206
7.856
211

6.702
8.654
1.253

Bijdragen aan werkgroepen ter plaatse
Hulpverlening kerstactie
Hulpverlening via Opika
Hulpverlening via partner NGO

9.292
3.544
471

10.877
4.790

Kosten hulptransporten, reis- en
communicatiekosten
Hulptransporten
Reiskosten
Communicatiekosten
Organisatie- en beheerkosten
Rente- en bankkosten

205
2.978
1.808
613
1589

1.554
2.678
3.447
502
1.438

73.116

80.928

3.316

2.357

Totaal lasten

Saldo

-
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Kasstroomoverzicht
2016

2015

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

€

- 3.316
-

275

2.357
-205

0

0

Kasstroom uit operationele activiteiten

- 3.591

2.152

Toename banktegoeden

- 3.591

2.152

27.642
- 3.591

25.490
2.152

24.051

27.642

Het verloop van de banktegoeden is als volgt
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december
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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 2016 en
de staat van baten en lasten over het jaar 2016 een juist beeld geven van de financiële gang
van zaken bij de stichting.
Nijverdal, dd. juni 2017

J. Ebeltjes
(voorzitter)
W. Veurink
(secretaris)
E. Vogel
(algemeen bestuurslid)
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