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1 Inleiding 
 

In het voor u liggende jaarverslag kunt u kennis nemen van de inspanningen van 
Stichting De Zwervende Zwaluwen (hierna te noemen de stichting) in 2018.  
 
In een voorliggende periode van een kleine 20 jaar is het verlangen ontstaan 
om arme kinderen in Noord Korea en China te helpen. De weeskinderen in 
Noord Korea worden zwervende zwaluwen genoemd, niemand zorgt voor hen.  
Wij willen graag Gods roeping volgen om voor deze vergeten kinderen te zorgen, 
zodat ook zij mogen ervaren dat God hen ziet en waardevol vindt. 
 
De situatie in Noord Korea is onder het bewind van Kim Jong-Un eerder 
verslechterd dan verbeterd voor de Noord Koreanen. Politiek gezien is er veel 
gaande, met het oog op de onderhandelingen met Amerika, en het is nog maar 
de vraag hoe de situatie er eind 2019 aan toe zal zijn. Hulp van buitenaf wordt 
in Noord Korea op dit moment vrijwel niet toegestaan, zodat de Stichting geen 
directe hulp aan kinderen in Noord Korea kan geven. 
 
De stichting ondersteunt daarom arme Koreaanse kinderen en jongeren in 
noordoost China met een Chinese nationaliteit. Hiervoor werken wij samen met 
een televisiestation voor Koreaanse mensen in China. Elke maand is er een 
televisieprogramma waarin de situatie van drie zeer arme kinderen of 
studenten te zien is. Daar waar geen hulp via de kijkers komt, ondersteunt de 
stichting deze kinderen eenmalig of voor langere tijd. De steun ligt 
voornamelijk in het geven van financiële middelen zodat de kinderen voldoende 
eten hebben, naar school kunnen gaan en medische hulp krijgen waar nodig. 
Tot nu toe zijn er al 13 studenten met hulp van de stichting afgestudeerd, zij 
hebben allen een goede baan gekregen en een goed leven op kunnen bouwen. 
In het verslagjaar hebben drie studenten en een middelbare scholier financiële 
ondersteuning ontvangen.  
 
Naast hulp aan studenten ondersteunt de stichting een tweetal opvanghuizen.  
‘Liefdevol Hart’ is een opvanghuis voor lichamelijk en/of verstandelijk 
gehandicapte Koreaanse kinderen. Er wonen rond de 30 kinderen, van wie 
ongeveer de helft wees is. Het opvanghuis wordt geleid door vijf mensen te 
weten de directeur, zijn vrouw, een lerares en een echtpaar waarvan de man 
wordt opgeleid tot opvolger van de directeur, zijn vrouw is kokkin.  
Ze krijgen een zeer kleine tegemoetkoming per kind dat in de regio als 
woonachtige is ingeschreven. Het opvanghuis zorgt daarnaast ook voor een 
aantal kinderen die uit andere regio’s komen, daar ontvangen zij geen 
tegemoetkoming voor. Daardoor zijn zij voor een groot deel afhankelijk van 
giften. De ondersteuning door de stichting ligt voornamelijk in het geven van 
financiële middelen voor voldoende eten, scholing, medische hulp en het 
opknappen van het opvanghuis. 
 
‘Welzijn door liefde’ is een opvanghuis voor gehandicapte- en weeskinderen. 
Naast kinderen worden hier ook een aantal oudere mannen opgevangen die 
gehandicapt zijn geraakt na een hersenbloeding. Het opvanghuis wordt geleid 
door de directeur, die samen met zijn vrouw voor de kinderen zorgt. 
Incidenteel komt zijn zus ook helpen.  
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Momenteel houden we een inzamelingsactie om te helpen bij het uitbreiden 
van het opvanghuis. Het is mooi om te zien dat de heer Han God dankt voor de 
hulp die hij ontvangt. 

 
Uitgebreidere informatie over de studenten en projecten vindt u in hoofdstuk 4 
van dit jaarverslag. 
 
Met enorme dankbaarheid voor de steun die we ook het afgelopen jaar van 
donateurs mochten ontvangen, zowel financieel als door gebed, hebben wij 
veel kunnen betekenen in de levens van de kinderen en hun families in China.   
 
De stichting zal in 2019 de studenten verder ondersteunen om hun opleiding af 
te ronden. Een studente is in het verslagjaar afgestudeerd. We ondersteunen 
op dit moment nog twee studenten en een middelbare scholier. De studenten 
zitten in hun laatste jaar, een bij de opleiding Chinese taal en een op de 
sportopleiding. De middelbare scholier is over naar de tweede klas. De 
studenten doen er alles aan om de eindstreep te halen; we zijn erg blij dat we 
voor deze jongeren tot zegen mogen zijn en op deze manier Gods hart voor hen 
kunnen laten zien.  
 
Tijdens het jaarlijkse bezoek van de ambassadrice aan de jongeren en hun 
families vertellen we dat zij voor God belangrijk zijn en dat Hij hen wil helpen, 
ook door het werk van de stichting heen. Het is erg bemoedigend om te zien 
dat de mensen die we ontmoeten vrijwel altijd open staan voor gebed. Het is 
ons gebed dat zij God echt zullen leren kennen en hem zullen volgen. 
 
Wij hopen dat u na het lezen van dit jaarverslag eveneens bemoedigd bent door 
wat God in levens van mensen doet en een goed beeld hebt gekregen van de 
manier waarop de stichting met de haar toevertrouwde taak en gelden is 
omgegaan. 
 
Bestuur Stichting De Zwervende Zwaluwen 
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2 Kerngegevens Stichting De Zwervende Zwaluwen 
 
2.1 Algemeen 

Datum oprichting: 27 juli 2007 
Zetel: Duizendschoon 35, 2231 PV Rijnsburg (gemeente Katwijk ZH) 
Inschrijving Kamer van Koophandel: Leiden 28117137 
Omzetbelastingnummer: NL8184.45.890.B01 
Bankrelatie: ABN AMRO Bank NL52 ABNA 0403 2746 99 
Contact: Telefoon 071 - 40 22 368 
  e-mail: info@zwervendezwaluwen.nl 
website: www.zwervendezwaluwen.nl 
Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
 

2.2 Doelstelling 
De stichting heeft als doel de allerarmsten in China en Noord Korea geestelijke, 
humanitaire en financiële ondersteuning te geven ter bemoediging en 
verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. 
 

2.3 Werkwijze 
In samenwerking met het televisiestation wordt bekeken welke studenten 
dringend hulp nodig hebben. In overleg met de ambassadrice wordt bepaald 
hoeveel geld er voor deze kinderen beschikbaar wordt gesteld. Het doel is om 
deze kinderen naar school te kunnen laten gaan, zodat zij later in staat zijn in 
hun eigen onderhoud te voorzien en vanuit die positie ook weer arme kinderen 
kunnen ondersteunen.  
 
Jaarlijks bezoekt onze ambassadrice de projecten en studenten en vraagt welke 
middelen zij het afgelopen jaar gekregen hebben.  
Bij het bezoek aan het televisiestation verantwoordt het televisiestation de 
bestede gelden aan de ambassadrice en ontvangen zij van de ambassadrice het 
bedrag dat bestemd is voor de studenten in de daaropvolgende periode. Het 
televisiestation legt eveneens over al hun financiën verantwoording af aan de 
Chinese autoriteiten. Daarnaast bezoekt de ambassadrice nieuwe studenten of 
projecten om te beoordelen of wij hen kunnen helpen. 
 
Tijdens de bezoeken aan de opvanghuizen wordt in overleg met de leiding 
gekeken naar de hulp die op dat moment het meest dringend nodig is. De 
ambassadrice zal bij grote uitgaven met het bestuur bepalen in hoeverre we 
(extra) hulp kunnen bieden. Bij elk bezoek wordt er door de leiding van de 
opvanghuizen verantwoording van de bestede gelden afgelegd aan onze 
ambassadrice en worden de verrichte werkzaamheden geïnspecteerd. 
 
Naast de bezoeken van de ambassadrice houdt onze tolk regelmatig vanuit 
Nederland contact met het televisiestation, de kinderen en de leiding van de 
opvanghuizen in China om hen te vragen hoe het gaat. 

 
2.4 Bestuur  

Lars Doorduijn, voorzitter 
Adriaan Star, secretaris 
Debbie Biemond-Zange, penningmeester 
Corry Zandbergen, ambassadrice 
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3 Bestuursverslag 
 
3.1 Vergaderingen 

Het bestuur heeft in het verslagjaar twee maal vergaderd. 
De agenda van de vergadering wordt als volgt samengesteld: 
- Opening door de voorzitter 
- Gebed 
- Goedkeuring verslag vorige vergadering 
- Ingekomen stukken 
- Mededelingen van de voorzitter 
- Mededelingen van de ambassadrice 
- Overleg en besluitvorming over ingediende agendapunten 
- Rondvraag 
- Gebed 
- Sluiting door de voorzitter 
 

3.2 Besluitvorming 
In het verslagjaar heeft het bestuur gesproken over de toekomstvisie voor de 
stichting, de gemaakte reis naar China in mei 2018, de invoering van de AVG en 
het ontwikkelen van een nieuwe website.  
 
Werkinhoudelijk zijn er besluiten genomen over de inzet van financiële 
middelen en de reis naar China. 
 

3.3 Vermogensbeheer 
Het beleid van de stichting is erop gericht geen vermogen op te bouwen. De 
ontvangen donaties worden gedurende het jaar bij de bezoeken aan China 
volledig aangewend voor de ondersteuning van de kinderen/studenten en de 
opvanghuizen. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de lopende toezeggingen aan studenten 
(vaste lasten ten behoeve van scholing). De ambassadrice, gevolmachtigd door 
het bestuur, bepaalt ter plaatse waar extra hulp nodig is, en zal bij grote 
uitgaven eerst overleggen met het bestuur. 
Voor de gemaakte onkosten zijn specifieke giften ontvangen. 
 

3.4 Voorlichting 
Elk jaar worden onze donateurs en andere geïnteresseerden uitgenodigd voor 
een informatie-avond waarin de ambassadrice vertelt over het werk dat de 
stichting in China doet. Tevens wordt verteld hoe de financiële middelen zijn 
ingezet. Een reisverslag is terug te vinden op onze website. Geïnteresseerden 
worden eveneens van de activiteiten op de hoogte gehouden via een 
nieuwsbrief.  
 

3.5 Ondersteuning en fondswerving 
Het werk van de stichting wordt deels ondersteund door particulieren. De 
ondersteuning geschiedt zowel in gebed als middels donaties. Zo zijn er zes 
sponsors die meewerken met de € 1,- actie, waarbij wekelijks € 1,- gespaard 
wordt. Daarnaast zijn er 16 sponsors die het werk van de stichting structureel 
ondersteunen en mogen we zien dat veel mensen ons incidenteel steunen.  
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De stichting schrijft geregeld grotere fondsen aan voor een bijdrage in een 
actie-project voor een van de opvanghuizen. Tot onze dankbaarheid wordt er 
vaak een substantieel bedrag toegezegd voor de diverse acties. 
 
Er is in het verslagjaar één presentatie gegeven. De stichting ontvangt jaarlijks 
een bijdrage van de zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk Rijnsburg 
en is opgenomen in het collecterooster van de Nederlands Gereformeerde Kerk 
Open Hof Dordrecht en de Sionskerk in Alphen a/d Rijn.  
 
In het verslagjaar hebben we een grote donatie ontvangen voor de nieuwbouw 
bij het opvanghuis Welzijn door Liefde. 
 

3.6 Beleid voor 2019 
Het beleid van de stichting zal zich vanaf 2019 voornamelijk richten op 
projectmatige hulp aan de beide opvanghuizen, arme mensen in nood en 
ondersteuning van jongeren om een opleiding te kunnen volgen. De huidige 
studenten zullen tot het einde van hun opleiding ondersteund worden.  
 
Werving van fondsen zal voornamelijk plaatsvinden door het benaderen van 
(christelijke) organisaties voor specifieke acties. 
 

3.7 Evaluatie 2018 en meerjarenbeleid 
 
In het verslagjaar is er één reis naar China geweest. Daar hebben we met de 
heer Han gesproken over zijn plannen voor de nieuwbouw. Verder hebben we 
voldoende financiële middelen bij de opvanghuizen en het TV-station 
achtergelaten om de periode tot de volgende reis te overbruggen. De 
verantwoording van de verstrekte gelden zal in dit jaarverslag verder worden 
toegelicht.  
 
De ontvangen gelden die nog niet zijn besteed in het verslagjaar zullen in het 
jaar 2019 besteed worden aan het ondersteunen van de studenten en de 
opvanghuizen. Wij hopen in 2019 genoeg fondsen op te halen om de actie 
“Nieuwbouw” bij opvanghuis “Welzijn door Liefde” te financieren. 
 
Het meerjarenbeleid van de stichting richt zich op het concreet bieden van 
hulp aan minderbedeelden in China. De ambassadrice heeft aangegeven dat het 
lichamelijk veel van haar vraagt om de reizen te blijven maken. Mede hierdoor 
en wegens de situatie in Noord-Korea hebben we afscheid genomen van de 
wens om een kinderhuis in Noord-Korea te starten. We voelen dat God ons op 
een ander pad leidt. Er zijn een aantal nieuwe mensen in het team bij het TV-
station gekomen, we merken dat er wat minder bewogenheid is met de 
studenten vanuit het team. We hebben daarom besloten het werk onder de 
studenten af te bouwen. 
 

 
Rijnsburg, april 2019 
L. Doorduijn, voorzitter 
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4. Informatie projecten 
 
In dit jaar zijn 4 jongeren, het opvanghuis voor gehandicapte kinderen “Liefdevol 
Hart” en het opvanghuis “Welzijn door Liefde” ondersteund door middel van giften 
die bestemd zijn voor opleiding, boeken, levensonderhoud en in het geval van de 
beide opvanghuizen ook voor onderhoud. 
 
 
Afgestudeerde studente in 2018 
 

4.1 리 해 양 (Lee Heh Jang) Meisje 
      
GESLAAGD! 
 
Lee Heh Jang is geslaagd voor haar opleiding psychologie.  
Ze ziet er heel gezond uit en voelt zich ook goed.  
Haar voeten zijn genezen. Ze heeft nog wel last van haar darmen,  
maar durft daarmee nog niet naar de dokter.  
Ze is een aantal maanden de assistente van de docent psychologie geweest en hij 
wilde heel graag dat ze op de universiteit bleef werken.  
Heh Jang heeft hier uiteindelijk niet voor gekozen, omdat ze wil ervaren hoe het is 
om in een bedrijf te werken. Ze is aangenomen op personeelszaken bij LG in 
Guangzou in Zuid China, waar ze in juli 2018 is gestart. Ze krijgt kost en inwoning 
van het bedrijf. Haar salaris is 4.000 Yuan bruto per maand. We hebben haar een 
hele goede toekomst toegewenst in Guangzou.  
Ze is heel erg blij en dankbaar dat we haar geholpen hebben. 
 
 
Huidige studenten in 2018 
 

4.2김춘화 (Kim Choen Hwa) Meisje 
 

Kim Choen Hwa heeft het 3e jaar van de opleiding Chinese 
taal goed afgerond. Het gaat goed met haar en haar 
gezondheid. De studie gaat haar veel gemakkelijker af nu ze 
wat meer gewend is op de Universiteit. Er zitten 160 
leerlingen in 2 klassen die de Chinese taal leren. Ze is wat 
onzeker of ze een goede baan zal kunnen krijgen. Waar dat 
zal zijn vindt ze niet zo belangrijk, een grote of kleine stad 
dat maakt niet uit. Haar laatste jaar bestaat voornamelijk uit 
het schrijven van een scriptie. Ze is heel erg dankbaar dat wij 
haar helpen, want vroeger was ze vaak verdrietig maar nu niet 
meer. Ze maakt zich ernstige zorgen over haar 76-jarige opa. 
Hij is aan zijn rug geopereerd en kan de deur niet meer uit, 
omdat hun appartement op de 4e etage zit en hij geen trappen 
meer kan lopen. Met oma gaat het gelukkig goed. Als Choen 
Hwa niet te veel werk op school heeft, gaat ze op bezoek bij 
haar opa en oma.  
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4.3 쵱웅(Choi Oeng) Jongen 
 
Choi Oeng heeft het 3e jaar van zijn sportopleiding goed afgerond.  
In augustus is zijn laatste studiejaar begonnen. Hij ziet er goed uit,  
maar is nog altijd heel bedeesd en verlegen.  
Zijn tante is in februari overleden, wat nog steeds heel moeilijk voor  
hem is. Hij heeft nu alleen nog een tante die in Amerika woont en  
een nicht die in Zuid-Korea woont. Zijn verkering is uitgegaan,  
omdat zijn vriendin naar Japan gaat.  
Gelukkig heeft hij nog wel een goede vriend en gaat het heel goed op school.  
In het laatste schooljaar moet hij een scriptie maken voor zijn sportopleiding.  
Hij houdt heel veel van voetbal. Hij weet nog niet waar hij wil gaan werken als hij 
klaar is. Hij weet niet zo veel van deze wereld, maar wil zich wel verder oriënteren. 
Hij werkt hard en hoopt dat hij een goede baan kan vinden; zo heeft hij in de 
wintervakantie als ober in een restaurant gewerkt in Yanji, 8 uur per dag, 6 dagen 
per week.  
 
 
Middelbare scholier in 2018 
 

4.4소설매 (So Sul Meh) meisje  
 

So Sul Meh is een meisje van 15 jaar. Haar Chinese vader is 5 jaar 
geleden overleden en omdat haar moeder geen verblijfsstatus heeft 
hebben ze maar heel weinig inkomen. So Sul Meh krijgt 150 Yuan = 
€ 20,-- per maand van de overheid.  
Haar moeder is ziek en kan daardoor niet veel werken. Vanaf 2016 
ondersteunen we hen financieel, waardoor zij medicijnen kunnen 
kopen. De bezoeken en hulp helpen haar nog het meest en ze zien 
ons als hun enige familie. Sul Meh zit nu in de 1e klas van de 
middelbare school in de stad, waar ze ook verblijft. Als er in het 
weekend niets op school wordt georganiseerd kan ze naar huis toe. 
Ze vindt het nog wel wennen op de nieuwe school, omdat er veel 
meer kinderen in de klas zitten dan op de lagere school in het 
dorpje. 
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OPVANGHUIZEN 
 

4.6 Koreaans GEHANDICAPTENHUIS 룡 정 시 도 촌 자 애 원  
“Liefdevol Hart” 
 
We hadden gehoord dat sinds kort gehandicapte kinderen onder de 18 jaar niet 
meer in particuliere opvanghuizen mogen worden opgevangen, maar dat zij worden 
overgeplaatst naar een gehandicaptenhuis van de overheid. Elke gemeente heeft 
wat dat betreft haar eigen beleid. De heer Lee vertelde dat er geen kinderen van 
hem zijn overgeplaatst.  
 
Veel gehandicapte kinderen hebben ouders die niet voor hen willen zorgen. Soms 
worden kinderen dan weggestuurd en ontvangen geen document omdat ze niet 
erkend zijn. De regering controleert regelmatig welke kinderen in het opvanghuis 
van dhr. Lee verblijven. Voor deze kinderen krijgen ze geen uitkering, omdat hij 
niet kan bewijzen waar het kind vandaan komt. Het afgelopen jaar is Lee Gwang 
Ho, een jongen van 17 jaar, door de politie bij de heer Lee gebracht. Hij woonde 
vroeger hier en is daarna naar een speciale school gegaan. De politie heeft hem op 
straat gevonden en heeft hem gelukkig weer hier naartoe gebracht 
  

 
De brandgevaarlijke plafonds op de 
bovenverdieping zijn vervangen. Op het 
grootste gedeelte van de boven- en 
benedenverdieping liggen nieuwe plavuizen. 
Het huis is gelukkig goedgekeurd door de 
brandweer. 
 
 

Ze hebben een nieuwe grote vriezer gekocht, omdat de koelkast die wij in 2007 
hebben gegeven het helaas heeft begeven. De sloot voor het huis is gedeeltelijk 
afgedekt en er is een hek gemaakt, zodat de kinderen er niet in kunnen vallen. De 
sloot wordt door de mensen van het dorpje gebruikt en in overleg is besloten een 
gedeelte open te houden. Het geheel is nu in ieder geval een heel stuk veiliger 
geworden. 

 

4.7 Koreaans OPVANGHUIS  애 심 복 리 원  
‘Welzijn door Liefde’  
 

Vanwege het nieuwe beleid van de Chinese regering zijn 3 kinderen van het 
opvanghuis overgeplaatst naar een gehandicaptenhuis van de overheid tot hun 18e 
verjaardag. Daarna kunnen ze terug naar het opvanghuis. Hoewel dhr. Han het heel 
jammer vindt dat de kinderen uit huis geplaatst zijn, legt hij zich hierbij neer en 
wacht tot de kinderen weer terug kunnen komen. 
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Bij ons bezoek in mei bleek dat de stal toch nog niet helemaal af was.  
Dhr. Han doet het meeste werk zelf, maar is in de herfst van 2017 tijdens de 
werkzaamheden gevallen en had zijn enkel gebroken.  
Hij heeft maanden met 2 krukken gelopen en kon  
daardoor niet verder met de bouw. Hij heeft het grote  
stallencomplex in de zomer van 2018 afgemaakt. 
 
Hij is heel blij dat er het afgelopen jaar 10 kalfjes  
zijn geboren. Samen met de 10 kalfjes die in mei 2018  
zijn geboren heeft hij nu 60 koeien!  
Wat een enorme zegen! 
 
In 2018 is Dhr. Han begonnen aan een nieuw project!  
Ongeveer 26 jaar geleden is hij op dit stuk land gaan wonen, hij was toen 30 jaar. 
De eerste 14 jaar hadden ze geen elektriciteit en woonden ze in lemen huisjes. 
Daarna bouwde hij huisjes van steen, maar volgens de brandweer waren die 
brandgevaarlijk en zijn deze in 2018 afgebroken. Nu gaan ze twee nieuwe, grote 
huizen bouwen. Alle benodigde papieren van de regering om toestemming te 
krijgen voor de bouw van beide huizen zijn al binnen. Het hoofdgebouw voldoet 
aan alle eisen en zal na de nieuwbouw dienen als huisvesting voor de medewerkers. 

De gebouwen zijn eigendom van een 
Stichting. Als de heer Han met pensioen 
gaat of komt te overlijden, dan zal in eerste 
instantie zijn familie het werk overnemen. 
Als dit niet lukt zal er een andere directeur 
worden benoemd om het werk voort te 
zetten. Er zijn in China heel weinig 
particuliere Stichtingen die dit werk doen.  
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5. Financieel jaarverslag 2018 
 
5.1 Algemene toelichting  

 
Methode van verslaglegging 
Bij de inrichting van de jaarrekening is uitgegaan van de voorschriften en 
richtlijnen van BW 2, titel 9. 
 
Grondslagen voor de financiële verslaglegging 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede 
voor de bepaling van het resultaat, is de verkijgings- of vervaardigingsprijs. 
Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de 
nominale waarde. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking 
van de stichting. 
Het saldo vreemde valuta is per balansdatum gewaardeerd tegen de dan 
geldende wisselkoers EUR – CNY van 1 op 7,8751 (bron: Europese Centrale Bank). 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
De baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking 
hebben.  
De bijdragen van derden worden verantwoord in het jaar waarin de ontvangst 
plaatsvindt.  
Bij het bepalen van de besteding aan de doelstelling is uitgegaan van de 
werkelijke koers van de euro ten opzichte van de yuan op het moment van 
omwisseling, te weten op 16 mei 2018 van 1 op 7,50659. 
 
In de staat van baten en lasten worden de organisatie- en overige kosten 
toegerekend aan de doelstelling.  
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5.2 Balans per 31 december 2018 
 

Activa EUR EUR

Liquide middelen 38.132    26.220    

Totaal activa 38.132  26.220  

Passiva

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Overig vrij besteedbaar vermogen 522        1.146     

Vastgelegd vermogen

Hulp aan kinderen / jongeren 13.855    14.997    

Opvanghuis Liefdevol Hart -         -         

Opvanghuis Welzijn door liefde 23.755    10.077    

Totaal passiva 38.132  26.220  

31 december 2018 31 december 2017

 
5.3 Staat van baten en lasten 2018 
 
Baten EUR Lasten EUR
Fondsenwerving Besteed aan doelstelling
Baten uit eigen activiteiten - Hulp aan kinderen / jongeren 5.741     
- collectes 932        - Opvanghuis Liefdevol Hart 7.880     
- 1-euro actie 397        - Opvanghuis Welzijn door liefde 13.322   
- structurele donaties 3.450     - Hulp aan armen in China 1.114     
- eenmalige donaties 3.860     - uitvoeringskosten 2.682     

- sponsoring 6.150     
- overige baten (acties) 25.805   
- baten tbv uitvoeringskosten 2.650     

Financiële baten -        Financiële lasten 593        
Nadelig saldo tbv hulpverlening -            Batig saldo tbv hulpverlening 11.912   

Beschikbaar voor doelstelling 43.244  Totaal 43.244  
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5.4 Kasstroomoverzicht 2018 
 
Kasstroom uit operationele activiteiten: EUR

Ontvangsten donaties 43.244

Ontvangen rente 65

Besteed aan doelstellingen -28.058

Betalingen aan overige dienstverleners -2.681

Betaalde rente en bankkosten -175

Kasstroom uit operationele activiteiten 12.395

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0

Kasstroom uit financierings activiteiten 0
Herwaarderingsresultaat vreemde valuta -483
Netto kasstroom 11.912

Verloop van de liquide middelen in 2018:

Stand per 31 december 2017 26.220

Mutatie boekjaar 11.912
Stand per 31 december 2018 38.132

 
 
5.5 Toelichting op de balans per 31 december 2018 
 
Liquide Middelen EUR

ABN AMRO 40.32.74.699 28.231      
ABN AMRO 59.31.49.998 67             

Liquide middelen in China 9.834        
38.132      
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Eigen Vermogen EUR EUR EUR EUR

Verdeling resultaat 2018

Kinderen / 
Jongeren

Liefdevol 
Hart

Welzijn 
door liefde Overig

Beschikbaar doelstelling 12.789 805 27.000 2.650
Besteed aan doelstelling 6.856 7.880 13.322 3.274

Resultaat boekjaar 5.933 -7.075 13.678 -624
Bestemmingsfonds vorig jaar 14.997 0 10.077 1.146
Toevoeging/onttrekking -7.075 7.075 0 0
Besteedbaar vermogen 31-12 13.855 0 23.755 522

 
 
Vrij besteedbaar vermogen EUR

Stand per 31 december 2017 1.146

Bij: afname 2018 -624
Stand per 31 december 2018 522

 
Het vrij besteedbaar vermogen wordt aangewend voor de uitvoeringskosten. 
 
Vastgelegd vermogen EUR EUR EUR

Kinderen / 
jongeren

Liefdevol 
Hart

Welzijn 
door liefde

Stand per 31 december 2017 14.997 0 10.077
Resultaat boekjaar 5.933 -7.075 13.678
Toevoeging/onttrekking doelstelling -7.075 7.075 0
Stand per 31 december 2018 13.855 0 23.755

 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
De stichting heeft toegezegd de scholingskosten van drie jongeren gedurende hun 
volledige studie te betalen. De totale kosten zijn circa € 3.500 per jaar. Twee 
studenten zitten in hun vierde jaar en de middelbare scholiere zit in de eerste klas. 
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5.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 2018 
 
Projecten EUR EUR EUR EUR
Verdeling over de projecten

Kinderen / 
Jongeren

Liefdevol 
Hart

Welzijn door 
Liefde Overig

Baten uit eigen activiteiten
- collectes 932

- 1-euro actie 397

- structurele donaties 3.150 300

- eenmalige donaties 3.660 200

- sponsoring 4.650 1.500
- overige baten (acties) 305 25.500 2.650

Financiële baten/lasten -592

Totaal baten in 2018 12.789 805 27.000 2.058

Besteed aan doelstelling 6.856 7.880 13.322 0
Uitvoeringskosten 0 0 2.682

Totaal lasten in 2018 6.856 7.880 13.322 2.682

Resultaat in 2018 5.933 -7.075 13.678 -624

 
In het verslagjaar hebben we veel donaties mogen ontvangen voor de actie 
nieuwbouw. De reguliere giften die niet specifiek voor een actie gegeven zijn 
worden verantwoord in de post kinderen/jongeren. Het nadelige resultaat op het 
project Liefdevol Hart is aangevuld vanuit het project kinderen/jongeren. Het 
saldo op de bestemmingsreserve Welzijn door Liefde betreft giften voor de nieuwe 
actie “Nieuwbouw”, welke in 2018 gestart is. 
 
Het restant van het overschot op het project kinderen/jongeren is toegevoegd aan 
de bestemmingsreserve. Het tekort op de overige inkomsten/uitgaven is in 
mindering gebracht op het vrij besteedbaar vermogen. 
 
Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming EUR

Eigen 
organisatie

Kantoorkosten 1.260
Reiskosten 1.422

2.682
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Lopend boekjaar

Gemiddeld aantal personeelsleden Geen
Totaal bezoldiging bestuurders Geen

Leningen, verschotten en garanties verstrekt aan bestuurders Geen
Er waren in 2018 geen bestuurskosten
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5.7 Begroting 2019 
 
Baten EUR Lasten EUR
Fondsenwerving Te Besteden aan doelstelling
Baten uit eigen activiteiten - Hulp aan kinderen / jongeren 11.500   
- collectes 500        - Opvanghuis Liefdevol Hart 7.000     
- 1-euro actie 500        - Welzijn door Liefde 30.000   

- structurele donaties 4.500     - Extra hulp aan armen in China 3.000     
- eenmalige donaties 4.200     - uitvoeringskosten 1.000     
- sponsoring 5.000     - reiskosten 1.500     
- actie tbv Welzijn door liefde 6.300     

- baten tbv uitvoeringskosten 1.500     
- overige baten 500        
Financiële baten/lasten -        Financiële baten/lasten -        
Tekort 31.000   Overschot -        
Totaal beschikbaar doelstelling 54.000  Totaal 54.000  

 
Toelichting op de begroting voor 2019 
 
Collectes 
In het jaar 2019 zal één informatieavond gehouden worden over de projecten in 
China. De collecte zal bestemd worden voor de hulp aan kinderen / jongeren. 
De stichting is opgenomen in het collecterooster van de Sionskerk in  
Alphen aan den Rijn. 
 
1-euro actie 
Aan de spaarpottenactie doen momenteel nog zes mensen mee, zij sparen € 1,- per 
week. De opbrengst zal verantwoord worden onder de post kinderen/jongeren, 
maar kan voor alle doelen aangewend worden. 
 
Structurele donaties 
Er zijn momenteel zestien personen die het werk van de stichting structureel 
ondersteunen in algemene zin, één gezin ondersteunt structureel het opvanghuis 
Liefdevol hart. 
 
Eenmalige donaties 
In 2019 gaan we verder met de actie voor opvanghuis Welzijn door Liefde: 
Nieuwbouw. Dit worden twee nieuwbouwhuizen waar zowel ouderen als jongeren 
in kunnen wonen.  
 
Sponsoring 
Er zijn zeven overeenkomsten periodieke giften opgesteld. De hieruit ontvangen 
gelden worden verantwoord onder Sponsoring. 
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Baten tbv uitvoeringskosten 
Er zal in 2019 een reis naar China gemaakt worden, waarvoor een specifieke gift 
begroot staat. 
 
Projecten 
In het jaar 2019 zullen de opleidingskosten voor de drie huidige studenten betaald 
worden, zodat zij hun opleiding kunnen vervolgen. 
 
Voor het opvanghuis ‘Liefdevol Hart’ willen we zorgen voor continuïteit van het 
levensonderhoud en kijken of er nog bijgedragen kan worden in noodzakelijk 
onderhoud van het gebouw. 
 
Voor het opvanghuis ‘Welzijn door Liefde’ zal in 2019 de actie Nieuwbouw 
gecontinueerd worden om geld in te zamelen voor het bouwen van nieuwe 
huisvesting waar zowel ouderen als jongeren gehuisvest kunnen worden. 
Afhankelijk van de inkomsten, willen we daarnaast graag zorgen voor continuïteit 
van het levensonderhoud.  
 
Onder de overige projecten wordt hulp geboden aan arme mensen die niet onder 
de bestaande projecten, maar wel onder de doelstelling van de stichting vallen. 
 
Uitvoeringskosten 
De uitvoeringskosten betreffen de kantoorkosten voor drukwerk en hosting van de 
website. We zullen in 2019 een nieuwe website introduceren. 
 
Reiskosten 
Vanwege persoonlijke omstandigheden en de situatie in China wordt er gekeken of 
er in 2019 een reis naar China zal zijn. 
  
 
 
5.8 Goedkeuring bestuur Stichting De Zwervende Zwaluwen 
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