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l lnleiding

In het voor u tiggende jaarverslag kunt u kennis nemen van de inspanningen van
Stichting De Zwervende Zwatuwen (hierna te noemen de stichting) in 2020.

ln een voorliggende periode van een kteine 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 witten graag Gods roeping volgen om voor deze vergeten kinderen te zorgen,
zodat ook zij mogen eryaren dat God hen ziet en waardevol vindt.

De situatie in Noord Korea is ernstig verslechterd sinds het uitbreken van het
Corona-virus. Kim Jong-Un heeft toegegeven dat de hongersnood erger is dan in
de jaren '90 van de vorige eeuw en spoort zijn mensen aan om vol te houden
en door te gaan. Er wordt wegens de crisis geen buitenlandse hutp toegelaten,
waardoor het voor de mensen daar extra zwaar is.

De stichting ondersteunt nog steeds arme Koreaanse kinderen en jongeren in
noordoost China met een Chinese nationatiteit. De samenwerking met het
televisiestation is geminimatiseerd, omdat er een nieuw team is. Het schootgetd
wordt voor een van onze scholieren nog via hen geregetd. De overige schotier
en de student worden via het opvanghuis Liefdevol Hart gesteund.

Tot nu toe zijn er 20 studenten met hulp van de stichting afgestudeerd, zij
hebben atlen een goede baan gekregen en hebben een goed leven op kunnen
bouwen. Enketen van hen zijn inmiddets getrouwd en hebben gezinsuitbreiding
gekregen.
ln het verslagjaar hebben één student en twee middetbare schotieren financiële
ondersteuning ontvangen.

Naast hulp aan studenten ondersteunt de stichting een tweetal opvanghuizen.
'Liefdevol Hart' is een opvanghuis voor tichametijk en/of verstandetijk
gehandicapte Koreaanse kinderen. Er wonen ruim 30 kinderen, van wie
ongeveer de hetft wees is. Het opvanghuis wordt geteid door vier mensen te
weten de directeur, zijn vrouw, een lerares en een vrouwelijke 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 waaryoor zij geen
tegemoetkoming ontvangen. Daardoor zijnzijvoor een groot deel afhanketijk
van giften. De ondersteuning door de stichting ligt voornametijk in het geven
van financiëte middelen voor votdoende eten, scholing, medische hutp en het
opknappen van het opvanghuis.
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'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 hersenbtoeding. Het opvanghuis wordt geteid
door de directeur, die samen met zijn vrouw voor de kinderen zorgt.
lncidenteel komt zijn zus ook hetpen.

ln het verslagjaar is de toegangsbrug gedeettetijk vernieuwd, maar kan wel
gebruikt worden. De nieuwbouw is verder gevorderd, de daken en de ramen
zijn geptaatst. De directeur, de heer Han, is ontzettend btij met de hutp die zij
van de stichting ontvangen en ziet dit als een enorme zegen van God.

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 afgetopen jaar van
donateurs mochten ontvangen, zowel financieel als door gebed, hebben wij
veel kunnen betekenen in de levens van de kinderen en hun famities in China.

De stichting zal in 2021 de student en de schotieren verder ondersteunen om
hun opteiding af te ronden. De studenten zetten zich in om goede cijfers te
halen; we zijn erg btij dat we voor deze jongeren tot zegen mogen zijn en op
deze manier Gods hart voor hen kunnen laten zien.

Hetaas is het in het verslagjaar wegens de Corona pandemie niet mogetijk
geweest om naar het buitenland te reizen. We hebben natuurlijk wet
telefonisch en via de sociate apps contact gehouden met beide opvanghuizen en
de studenten. Zeker in deze moeitijke tijden benadrukken wij dat God hen niet
vergeet, dat zij veitig zijn in Zijn handen en dat God voor hen zal zorgen, mede
door het werk van de Stichting heen.

Wij hopen dat u na het lezen van dit jaarverslag eveneens bemoedigd bent door
wat God in levens van mensen doet en een goed beetd hebt gekregen van de
manier waarop de stichting met de haar toevertrouwde taak en getden is
omgegaan.

Bestuur Stichting De Zwervende Zwatuwen
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2 Kerngegevens Stichting De Zwervende Zwaluwen

2.1 Atgemeen
Datum oprichting: 27 juli 2007
Zetet: Duizendschoon 35, 2231 PV Rijnsburg (gemeente Katwijk ZH)
lnschrijving Kamer van Koophandet: Leiden 28117137
Omzetbelastingnummer: NL81 84.45. 890. 801
Bankrelatie: ABN A 4RO Bank NL52 ABNA 0403 2746 99
Contact: Tetefoon 071 - 40 22 368

e- mai[ : info@zwervendezwaluwen. nt
website : www.zwervendezwaluwen. nl
Erkend als Algemeen Nut Beogende lnstelling (ANBI)

2.2 Doetstetting
De stichting heeft ats doel de atterarmsten in China en Noord Korea geestelijke,
humanitaire en financiëte ondersteuning te geven ter bemoediging en
verkondiging van het Evangetie van Jezus Christus.

2.3 Werkwijze
ln samenwerking met de teiding van opvanghuis Liefdevol Hart en het
tetevisiestation wordt bekeken welke schotieren/studenten dringend hutp nodig
hebben. ln overteg met de ambassadrice wordt bepaald hoeveel getd 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.

Jaarlijks bezoekt onze ambassadrice, indien mogetijk, de projecten en
studenten en vraagt wetke middelen zij het afgelopen jaar gekregen hebben.
Bij het bezoek aan het tetevisiestation 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 a[ hun financiën verantwoording af aan de
Chinese autoriteiten. Daarnaast bezoekt de ambassadrice nieuwe studenten of
projecten om te beoordeten of wij hen kunnen helpen.

Tijdens de bezoeken aan de opvanghuizen wordt in overleg met de teiding
gekeken naar de hutp die op dat moment het meest dringend nodig is.
De ambassadrice zat bij grote uitgaven met het bestuur bepaten in hoeverre we
(extra) hulp kunnen bieden. Bij etk bezoek wordt er door de teiding van de
opvanghuizen verantwoording van de bestede getden afgelegd aan onze
ambassadrice en worden de verrichte werkzaamheden gerhspecteerd.

Naast de bezoeken van de ambassadrice houdt onze tolk regelmatig vanuit
Nedertand contact met het televisiestation, de kinderen en de teiding van de
opvanghuizen in China om hen te vragen hoe het gaat.

2.4 Bestuur
Lars Doorduijn, voorzitter
Adriaan Star, secretaris
Debbie Zange, penningmeester
Corry Zandbergen, ambassadrice
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3 Bestuursverslag

3.1 Vergaderingen
Het bestuur heeft in het verslagjaar één maal ontine vergaderd.
De agenda van de vergadering wordt ats votgt samengestetd:
- Opening door de voorzitter
- Gebed
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- lngekomen stukken
- Mededelingen van de voorzitter
- Mededetingen van de ambassadrice
- Overleg en besluitvorming over ingediende agendapunten
- Rondvraag
- Gebed
- Stuiting door de voorzitter

3.2 Bestuitvorming
ln het verstagjaar heeft het bestuur gesproken over de inzet van financiëte
middeten, is de jaarrekening vastgestetd en is er gesproken over de
fondswervende activiteiten.

3.3 Vermogensbeheer
Het beteid van de stichting is erop gericht geen vermogen op te bouwen.
De ontvangen donaties worden gedurende het jaar bij de bezoeken aan China
vottedig 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 schoting). De ambassadrice, gevotmachtigd door
het bestuur, bepaatt ter ptaatse waar extra hutp nodig is, en zat bij grote
uitgaven eerst overteggen met het bestuur.
Voor de gemaakte onkosten worden specifieke giften ontvangen.

3.4 Voortichting
Jaartijks worden onze donateurs en andere geinteresseerden uitgenodigd voor
een informatieavond waarin de ambassadrice vertelt over het werk dat de
stichting in China doet. Tevens wordt verteld hoe de financiële middelen zijn
ingezet. ln het verstagjaar is er wegens de corona-maatregeten geen
mogetijkheid geweest om een informatieavond te houden. Wet is er een
nieuwsbrief verzonden. Een verslag is terug te vinden op onze website.
Gelhteresseerden 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 particutieren. De

ondersteuning geschiedt zowet in gebed als middets donaties. 7o zijn er vijf
sponsors die meewerken met de € 1,- actie, waarbij weketijks € 1,- gespaard
wordt. Daarnaast zijn er vier sponsors die het werk van de stichting structureel
ondersteunen en mogen we zien dat veel mensen, ondanks de crisis, ons
incidenteeI steunen.
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De stichting schrijft geregetd 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.

De stichting is opgenomen in het cottecterooster van de Sionskerk in Atphen a/d
Rijn.

ln het verslagjaar hebben we wederom een grote donatie mogen ontvangen
voor de nieuwbouw bij het opvanghuis 'Welzijn door Liefde'.

3.ó Beteid voor 2021
Het beteid van de stichting btijft zich voornametijk richten op projectmatige
hulp aan de beide opvanghuizen, arme mensen in nood en ondersteuning van
jongeren om een opteiding te kunnen votgen. De huidige studenten zulten tot
het einde van hun opteiding ondersteund worden.

Werving van fondsen zal voornametijk ptaatsvinden door het benaderen van
(christetijke) organisaties voor specifieke acties.

3.7 Evaluatie 2020 en meerjarenbeteid

ln het verstagjaar is er geen reis naar China geweest. Er zijn wel fondsen naar
China overgemaakt om de opvanghuizen en arme mensen in nood te kunnen
hetpen. Tevens is er een bijdrage naar het TV-station overgemaakt om de
studiekosten voor de schotiere te financieren. De verantwoording van de
verstrekte getden zal in dit jaarverstag verder worden toegelicht.

De ontvangen gelden die nog niet zijn besteed in het verslagjaar zutten in het
jaar 2021 besteed worden aan het ondersteunen van de studenten en de
opvanghuizen. Wij hopen in2021 genoeg fondsen op te haten om de acties
'Nieuwbouw' en 'Brugherstet' bij opvanghuis 'Wetzijn door Liefde' af te kunnen
ronden.

Het meerjarenbeteid van de stichting richt zich op het concreet bieden van
hutp aan minderbedeetden in China. Voornametijk in de ondersteuning van de
opvanghuizen door specifieke acties voor noodhutp en ondersteuning tot zij in
staat zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien.

Rijnsburg, mei2021
L. Doorduijn, voorzitter
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4. lnformatie projecten

ln dit jaar zijn drie jongeren, het opvanghuis voor gehandicapte kinderen
'Liefdevol Hart' en het opvanghuis 'Welzijn door Liefde' ondersteund door middel
van giften die bestemd zijn voor opteiding, boeken, levensonderhoud en in het
geval van de beide opvanghuizen ook voor onderhoud.

Huidige student in 2020

4.1 Gl-g.H (Huh Ho Bum) Jongen

Huh Ho Bum is in 1999 geboren.
Het 1e jaar op de universiteit in Hun Chun is wegens corona
heel lastig geweest. De studenten hebben te weinig lessen
gekregen en krijgen daarom 1 jaar extra tessen.
De universiteiten zijn gesloten voor buitenstaanders en er
mag niemand het gebouw in of uit.
De studenten zijn intern en mogen de campus niet vertaten

ln de zomervakantie kon hij getukkig wel naar huis in het gehandicaptenhuis.
Volgend jaar hoopt hij naar de universiteit in Yanji te kunnen gaan en daar zijn
studie verder af te ronden.

Middelbare scholieren in 2020

4.2 âërll (So Sut Meh) meisje

Zij is begonnen aan het 1e studiejaar van de hogere
middetbare school in de stad. ln totaal duurt de opteiding
3 jaar. De kosten voor deze opteiding zijn hoger, omdat
ze hier intern verbtijft.
De studie vatt haar best zwaar, omdat ze hier veel
strenger zijn dan in het dorp waar ze vandaan komt.
Ze gaat etk weekend naar huis om bij haar moeder te
kunnen zijn. Vroeger spraken ze niet veel met elkaar,
maar tegenwoordig is de relatie veel beter.

Sut Meh heeft nog steeds problemen met haar hart en gebruikt daar medicijnen
voor. Haar moeder heeft nog steeds last van haar maag.
ln het dorp waar ze wonen hebben ze geen problemen met corona gehad, en
hoeven ze gelukkig geen mondkapje te dragen.
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q.t 4414 (Lee Dzeh Rak) jongen

Lee Dzeh Rak zit in groep 2 van de hogere
middelbare school in Longjing. Het gaat erg goed met hem.

Omdat hij vaak 's avonds naar school moet heeft de heer Lee
van het gehandicaptenhuis een familie in de stad gevonden
waar hij kan wonen, zodat hij niet meer iedere keer naar
het gehandicaptenhuis in het kteine dorpje hoeft te gaan
om te overnachten.
ln verband met corona is het in het verslagjaar veel
moeitijker geweest om van de ene ptaats naar de andere
te reizen, waardoor het heel fijn was dat deze mogetijkheid er is.

OPVANGHUIZEN

4.4 Koreaans GEHANDTCApTENHUTS * d ^l E + zÌ .I g
'Liefdevol Hart'

De winterperiode van 2019-2020 is voor de heer Lee heel stressvol geweest. De

kinderen hebben geen vlees kunnen eten omdat het heel moeitijk verkrijgbaar was
en daardoor ook ontzettend duur. Het was ook heel moeitijk om aan koten te
komen.

De lente is het seizoen om te ptanten, maar vanwege het
Covid-19 virus was er geen transport mogetijk. Daarom
was er weinig aanvoer van zaden.
Getukkig heeft de heer Lee wel zaden kunnen
bemachtigen en beloofde het een mooie oogst te worden.

Helaas is de oogst van dit jaar helemaal verloren gegaan
door de extreem hete zomer en de extreme neerstag van
de herfsttyfoon, waardoor zo goed als attes verrot is.

Niet atleen in Yanji, maar in heel China zijn er problemen met de oogst, waardoor
de prijzen voor voedsel enorm zijn gestegen. Omdat er maar heet weinig inkomen
van de gemeente binnenkomtzijn de kinderen afhanketijk van de giften van
mensen uit de omgeving, maar wegens de beperkingen in de coronatijd kunnen
deze mensen ook niet langskomen om voedsel te brengen.

Normaal gesproken eten ze gedurende de winter hun eigen oogst aardappeten en
groenten, maar die zijn verwoest. Bovendien zijn er voor het inslaan van een
wintervoorraad groenten, aardappeten, vtees etc. onvoldoende financiën. Om hen
toch de winter van 2020-2021 door te hetpen hebben we dit jaar 15.000 Yuan extra
gegeven om een wintervoorraad aan te schaffen.
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Afgelopen zomer is er een afdak gemaakt bij het tuintje
dat ze aan de overkant hebben. ln het huis was het
veel te warm voor de kinderen om te zitten en voor
de kok om te koken.
Bij het tuintje staat een ouderwets kookfornuis waar
ze dankzij het afdak gebruik van konden maken en
met etkaar konden eten.

Naast de mislukte oogst, moeten wij tot ons groot verdriet
metden dat Sin Hjang Mi op zaterdag 11 juti 2020 is
overleden aan een hartaanvat. Zij kon niet goed praten en
is slechts 23 jaar geworden.
Na haar val stond de ambutance na zes minuten voor de
deur, maar helaas bteek dat ze a[ was overteden en
konden ze niets meer voor haar doen. Op 14 juti is ze
gecremeerd.

De heer Lee was ontzettend verdrietig. Dit is het 2e kind
dat is overteden sinds hij in 1998 het gehandicaptenhuis is
begonnen. Een Koreaans gezegde tuidt "Ats iemand nog
zwart haar heeft en dan overlijdt, is dat niet goed".

4.5 Koreaans OPVANGHUIS "l d + ¿l +l
'Welzijn door Liefde'

De heer Han vertetde dat hij in de winter een van zijn eigen koeien heeft gestacht
zodat ze afgelopen winter genoeg te eten hadden.
Hij heeft a[ veel aanvragen van oudere mensen gekregen of er een ptaatsje
beschikbaar was zodat ze bij hem kunnen gaan wonen.
Het wordt voor de ouderen steeds moeitijker om
zelfstandig te wonen, omdat ze nauwetijks een
uitkering krijgen van de overheid.

Er zijn in het voorjaar 10 katfJes geboren.
Dankzij de nieuwe statlen gaat het getukkig
heel erg goed met de koeien.

ln mei zijn de bouwactiviteiten weer van start gegaan. Eerst werden de materiaten
aangeleverd voor de huizen. Dat kon heel voorzichtig over de restanten van de
oude brug.
Er is besloten om tegetijkertijd aan zowel de huizen ats de brug te werken. Tijdens
de droogtijd van het cement voor de brug kon weer verder gebouwd worden aan de
huizen. Het was de bedoeting dat voor de winter de daken klaar zouden zijn.
Ondanks attertei tegenstagen hebben ze dat doel getukkig bereikt.
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Het was geen gemakketijk jaar voor de heer Han. Door het Covid-19 virus heeft het
land een tijdtang in lockdown gezeten en werden er geen materiaten vervoerd.
Het was een extreem hete zomer en in september heeft een tyfoon over het land
geraasd, die voor behoortijk wat schade gezorgd heeft bij het opvanghuis.
De afgebroken mai's was hetaas nog onrijp zodat het deze winter niet voor de
koeien gebruikt kan worden.

Er is ontzettend veelwater gevalten, harde rukwinden
en regen zorgden voor overstromingen en
aardverschuivingen vanaf de bergen. Het achtergebleven
zand tussen de huizen en de berg kon niet met een shovel
weggehaald worden, maar moest met de hand weg
worden geschept. Dat heeft er helaas voor gezorgd
dat de bouw weer verdere vertraging heeft opgelopen.

Getukkig zijn er geen mensen gewond geraakt en is er geen schade aan de nieuwe
gebouwen.

Ondertussen is de brug dusdanig gevorderd dat er overheen gereden kan worden. ln
mei 2021 zutten er nog hekken aan de zijkant geplaatst worden.

Op 20 aprit is Dzoe Soeng Ho, een van de gehandicapte mannen, op 48-jarige
teeftijd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn moeder heeft in het opvanghuis bij de
heer Han gewoond toen hij in Gwangzhou woonde.
Hij was ongeveer 35 jaar toen hij een hersenbtoeding kreeg, waarna hij verhuisd is
naar het opvanghuis. Zijn moeder is inmiddets overleden. De heer Han heeft hem
bij zich gehouden als zijn eigen zoon. Vanwege de gevolgen van de hersenbtoeding
moet hij af en toe behandetd worden in het ziekenhuis. Hij is twee weken
opgenomen geweest en de heer Han heeft daar etke dag voor hem gezorgd. De
extra ziekenhuiskosten zijn helaas wel weer een grote uitgavepost voor het
opvanghuis.

De zus van de heer Han heeft een massage-apparaat gebracht dat heel goed is voor
de behandeting van de oude en gehandicapte mensen. Zij betaatt de huur voor dit
apparaat.

De verstandetijk gehandicapte jongen die niet kan spreken is ziek geworden. Hij
taat nu zijn ptas en ontlasting gewoon lopen. Er moeten nieuwe medicijnen gehaald
worden in het ziekenhuis en hij heeft votledige verzorging nodig.
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In oktober heeft de heer Han zelf ook in het ziekenhuÍs gelegen om de pinnen uit
zijn arm en enkel eruit te laten halen. Voordat hij gehotpen kon worden moest hij
in het ziekenhuis twee weken in quarantaine. Getukkig had hij geen corona. Hij is
geopereerd en heeft nog enkele dagen in het ziekenhuis getegen voordat hij eind
oktober weer naar huis mocht. Zijn vrouw heeft voor hem gezorgd toen hij in het
ziekenhuis tag.

ln die periode hebben zijn oudste zoon en zijn twee zussen voor de gehandicapte
mensen en de kinderen gezorgd. De heer Han is nu weer thuis maar moet zes
maanden heel voorzichtig zijn en mag atleen maar licht werk doen.

Hij is enorm btij met alle financiëte hutp die hij van ons heeft gekregen, want
zonder onze hutp is het niet mogetijk om altes te reatiseren. Hij wit iedereen heel
hartetijk bedanken en heeft een bedankbrief geschreven.

U begrijpt dat er in 2020 veel extra kosten zijn geweest.
- Ziekenhuiskosten van Soeng Ho;
- Aanschaf incontinentiemateriaal voor de verstandetijk gehandicapte jongen;
- Kosten veevoer, omdat de mai'soogst door de tyfoon verloren is gegaan;
- Extra kosten aan de weg vanwege de tyfoon;
- lnterieur voor de huizen.

Daarnaast wordt de kolencentrale in Tumen afgebroken en moet er een andere
grote verwarmingsketel worden aangeschaft. Dat zijn ook weer extra kosten.

We hopen dat juttie witlen btijven helpen om dit project, dat we samen begonnen
zijn, tot een goed einde af te maken, zodat in de nabije toekomst de wens van de
oudere mensen om daar een verzorgde oude dag te mogen hebben, in vervulting zal
mogen gaan en dat er ook gehandicapte kinderen opgevangen kunnen worden.
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5. Fi nancieel jaarverslag 2O2O

5. 1 Atgemene toetichting

lÁethode van ve rslagleggí ng
Bij de inrichting van de jaarrekening is uitgegaan van de voorschriften en
richttijnen van BW 2, titel 9.

G rondslage n voor de fí nanci ë Ie ve rs lagleggi ng
De algemene grondstag voor de waardering van de activa en passiva, atsmede
voor de bepating van het resuttaat, is de verkijgings- of vervaardigingsprijs.
Voor zover niet anders vermetd worden activa en passiva opgenomen voor de
nominate waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middeten
De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermetd, ter vrije beschikking
van de stichting.
Het satdo vreemde vatuta is per batansdatum gewaardeerd tegen de dan
getdende wissetkoers EUR - CNY van 1 op 8,0225 (bron: Europese Centrale Bank).

Grondslogen voor de resultaatbepalíng
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
ptaatsvindt.
Bij het bepalen van de besteding aan de doelstetting is uitgegaan van de
werketijke koers van de euro ten opzichte van de yuan op het moment van
omwisseting, te weten op 20 maart 2020 van 7,7085 en op 5 oktober 2020 van
7,6912.

In de staat van baten en lasten worden de organisatie- en overige kosten
toegerekend aan de doelstetting.
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5.2 Balans per 3l december 2020

Activa

Liquide middelen

Totaal Activa

Passiva

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Overig vrij besteedbaar vermogen

Vastgelegd vermogen
Hutp aan kinderen / jongeren
Opvanghuis Liefdevol Hart
Opvanghuis Wetzijn door liefde

Totaal Passiva

5.3 Staat van baten en lasten 2O2O

20.649

20.649

-1.608

6.486

15.771

20.649

Lasten
Besteed aan doetstetting
- Hutp aan kinderen I jongeren
- Opvanghuis Liefdevol Hart
- Opvanghuis Wetzijn door tiefde
- Hutp aan armen in China
- uitvoeringskosten

Financiëte lasten
Batig saldo tbv hutpvertening

31 december
2020

EUR

31 december
2019

EUR

38.329

38.329

-571

1 2.308

26.592

38.329

Baten
Fondsenwerving
Baten uit eigen activiteiten
- co[lectes
- 1-euro actie
- structurele donaties
- eenmatige donaties
- sponsoring
- overige baten (acties)
- baten tbv uitvoeringskosten

EUR

325
244

4.885
3.1 59
4.050

16.300

EUR

1.430
14.906
28.621

649
590

447

46.643

Financië[e baten
Nadetig satdo tbv hutpverlening 17.680

Beschikbaar voor doelstelting 46.643 Totaal
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5.4 Kasstroomoverzicht 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Ontvangsten donaties
Ontvangen rente
Besteed aan doelsteltingen
Betatingen aan overige dienstverleners
Betaatde rente en bankkosten
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Herwaarderingsresuttaat vreemde vatuta
Netto kasstroom

Verloop van liquide middeten in 2020:

Stand per 31 december 2019
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december 2020

5.5 Toelichting op de balans per 3l december 2O2O

Lìquide lvliddelen

ABN Ai\^RO 40.32.7 4.699
ABN A 

^RO 
59.31 .49.998

Liquide middeten in China

Eigen Vermogen EUR EUR

Verdeling resultaat 2020

Stichting De Zwervende Zwaluwen Jaarverslag 2020

EUR

28.963
147

-45.605
-590
-185

7.270
0
0

-410
-17.680

38.329
-17.680
20.649

EUR

10.806
104

9.739
20.649

EUR EUR

1

Kinderen /
jongeren

10.713
-2.079

Liefdevol
Hart
450

-14.906

Wetzijn
door Liefde

17.800
-28.621

Overig

0Beschikbaar doetsteIting
Besteed aan doetstetting
Resuttaat boekjaar
Bestemmingfonds vorig jaar
Toevoegi n g / onttrekki n g

Besteedbaar vermogen 31 -12

Vrij besteedbaar ve rmogen

Stand per 31 december 2019
Af: afname 2O20
Stand per 31 december 2020

8.634
12.308

-14.456

-14.456
0

14.456

-10.821
26.592

0

-1.037
-1ß37

-571

0

-:1.69t
06.486 15.771

EUR

-571
-1.037
-1.608
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Het vrij besteedbaar vermogen wordt aangewend voor de uitvoeringskosten.

Vastgelegd vermogen EUR EUR EUR

Stand per 31 december 2019
Resuttaat boekjaar
Toevoegi n g /onttrekki ng doelstettin g

Stand per 31 december 2020

Kinderen /
jongeren

12.308
8.634

-14.456

Liefdevol
Hart

0
-14.456
14.456

Wetzijn
door [iefde

26.592
-10.821

0
6.486 0 '15.771

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De stichting heeft toegezegd de schotingskosten van drie jongeren gedurende hun
vottedige studie te betaten. De totale kosten zijn circa € 2.500 per jaar. Eén

student zit in zijn tweede jaar, de scholiere zit in het eerste jaar van de hogere
middetbare school en de schotier zit in het tweede jaar van de hogere middetbare
schoot.
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5.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 2O2O

Stichting De Zwervende Zwaluwen Jaarverslag 2020

EUR EUR EURProjecten
Verdeting over de projecten

Baten uit eigen activiteiten
- coltectes
- 1-euro actie
- structurete donaties
- eenmatige donaties
- sponsoring
- overige baten (acties)
Financiële baten / lasten
Totaal baten in 2020
Besteed aan doetstetting
Uitvoeringskosten
Totaal tasten in 2020

EUR

Kinderen /
Jongeren

325
244

4.535
3.059
1.250

LiefdevoI
hart

350
100

Wetzijn
door liefde

1.500
16.300

Overig

-447
10.713
-2.079

450
-14.906

17.800
-28.621

-447

-s90
-14.906 -28.621 -1.037

Resuttaat in 2020 8.634 -14.456 -10.821 -1.037

ln het verstagjaar hebben we een grote donatie 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 aangevutd vanuit het project kinderen/jongeren.
Het satdo op de bestemmingsreserve Wetzijn 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.

Verde Ii ng uitvoeri ngskosten naor bestemmi ng EUR

-2.079

Kantoorkosten
Reiskosten

Gemiddetd aantat personeelsteden
Totaal bezotdiging bestuurders
Leningen, verschotten en garanties verstrekt aan bestuurders
Er waren in 2020 geen bestuurskosten

Eigen organisatie
590

0

590

Lopend boekjaar

Geen
Geen
Geen
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5.7 Begroting 2021

Baten
Fondsenwerving
Baten uit eigen activiteiten
- coltectes
- 1-euro actie
- structurele donaties
- eenmatige donaties
- sponsoring
- overige baten (acties)
- baten tbv uitvoeringskosten

Financiëte baten
Tekort

Lasten
Besteed aan doetstetting
- Hutp aan kinderen / jongeren
- Opvanghuis Liefdevol Hart
- Opvanghuis Wetzijn door liefde
- Hutp aan armen in China
- uitvoeringskosten
- reiskosten

4
3

4
20

2

EUR

500
250

.500

.s00

.000

.000

.500

EUR

2.500
15.000
35.000
3.500

600
0

Financiëte lasten
21.500 Overschot

400

Beschikbaar voor doetstetting 57.000 Totaal 57.000

Toelichting op de begroting voor 2021

Collectes
ln het jaar 20212a[ er hopetijk weer een informatieavond gehouden worden over
de projecten in China. De coltecte zal bestemd worden voor de hutp aan kinderen /
jongeren.
De stichting is opgenomen in het collecterooster van de Sionskerk in
Atphen aan den Rijn.

1-euro actie
Aan de spaarpottenactie doen momenteel nogvijf mensen mee, zij sparen € 1,- per
week. De opbrengst zal verantwoord worden onder de post kinderen/jongeren,
maar kan voor atte doelen aangewend worden.

Structurele donaties
Er zijn momenteel 13 personen die het werk van de stichting structureel
ondersteunen in atgemene zin, één gezin ondersteunt structureel het opvanghuis
'Liefdevol hart'.

Eenmalige donaties
ln 2021 continueren wij de acties voor opvanghuis Wetzijn door Liefde: 'Nieuwbouw'
en 'Brug'. Er komen twee nieuwbouwhuizen waar zowet ouderen ats jongeren in
kunnen wonen. Naar verwachting zutten deze projecten in 2021 afgerond worden.

Sponsoring
Er zijn momenteet drie overeenkomsten periodieke giften opgesteld. De hieruit
ontvangen gelden worden verantwoord onder Sponsoring.
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Baten ten behoeve van uitvoeringskosten
Er zal een specifieke gift komen voor het aanvulten van het negatieve satdo op het
overig vrij besteedbaar vermogen en de te verwachten uitvoeringskosten.

Projecten
ln het jaar 2021 zutlen de opteidingskosten voor de drie huidige student/scholieren
betaald worden, zodat zij hun opteiding kunnen vervolgen.

Voor het opvanghuis 'Liefdevol Hart' willen we zorgen voor continurteit van het
levensonderhoud en kijken of er nog bijgedragen kan worden in noodzaketijk
onderhoud van het gebouw.

Voor het opvanghuis 'Wetzijn door Liefde' zal in 2021 de actie Nieuwbouw
gecontinueerd worden om getd in te zameten voor het bouwen van nieuwe
huisvesting waar zowel ouderen als jongeren gehuisvest kunnen worden.
Afhanketijk van de inkomsten, witten we daarnaast graag zorgen voor continuiteit
van het levensonderhoud.

Onder de overige projecten wordt hutp geboden aan arme mensen die niet onder
de bestaande projecten, maar wel onder de doetstelting van de stichting valten.

Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten betreffen de kantoorkosten voor drukwerk en hosting van de
website.

Reiskosten
Vanwege de reisrestricties rondom de coronapandemie verwachten we in 2021 geen
reis naar China te kunnen maken.

5.8 Goedkeuring bestuur Stic De Zwervende Zwaluwen

Goedkeuring jaarverslag

De heer L. Doorduijn,

De heer A.R. , secretari

r

Mevro .c . Zange, penningmeester
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