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Aan het bestuur van
Stichting International China Concern
Holterberg 4
2716 EZ Zoetermeer
Kenmerk: 10415A
Heemskerk, 13 maart 2019

Geacht bestuur,
OPDRACHT
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting. Wij vertrouwen erop
hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichtingen te geven.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting International China Concern te Krimpen aan de Lek is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting International
China Concern.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Heemskerk, 13 maart 2019
Godthelp Accountants en Adviseurs b.v.

E.C.A. van Beek
Accountant-Administratieconsulent
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RESULTATEN
Bespreking van de resultaten
Begroting
2017
€

2017
€
Opbrengsten uit eigen
fondsenwerving
Bestedingen aan
doelstellingen

%

2016
%

€

%

55.331

100,0

45.000

100,0

48.237

100,0

-52.412

-94,7

-37.800

-84,0

-43.485

-90,1

Saldo opbrengsten na
bestedingen aan
doelstellingen
Overige baten

2.919
-

5,3
-

7.200
-

16,0
-

4.752
33.149

9,9
68,7

Brutomarge

2.919

5,3

7.200

16,0

37.901

78,6

Personeelskosten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beheer en
administratie

1.363

2,5

5.000
3.900

11,1
8,7

21.280
2.496

44,1
5,2

3.473

6,3

2.700

6,0

3.495

7,2

Som der lasten

4.836

8,8

11.600

25,8

27.271

56,5

-1.917

-3,5

-4.400

-9,8

10.630

22,1

-230

-0,4

-250

-0,6

-253

-0,5

-2.147

-3,9

-4.650

-10,4

10.377

21,6

Financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
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BESTUURSVERSLAG
Algemene informatie (in het bestuursverslag)
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting International China Concern gevestigd op Holterberg 4,
2716 EZ Zoetermeer, Nederland.
Stichting International China Concern, statutair gevestigd te Krimpen aan de Lek, is opgericht op 6
december 1999 bij notariële akte, verleend door Mr. Hans Oudenaarden van kantoor Nauta Dutilh te
Rotterdam. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te
Rotterdam onder nummer 24298405. Bij de belastingdienst is Stichting International China Concern
ingeschreven onder fiscaalnummer 8091.50.219.
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. De stichting is niet Btw-plichtig. De stichting heeft geen winstoogmerk. Met
ingang van 1 januari 2008 wordt de Stichting door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beoogde Instelling (ANBI). Deze aanmerking geldt voor onbepaalde tijd.
De doelstelling van Stichting International China Concern is als volgt in de statuten beschreven:
1.De Stichting stelt zich tot doel ‘Het werven van steun (materieel en immaterieel) voor weeskinderen en
gehandicapte kinderen in China, alsmede het verbeteren van hun levensomstandigheden, zonder
winstoogmerk, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort
en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2.De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a.acties te ontwikkelen om sponsors te verwerven op structurele basis door middel van het opzetten van
een sponsorprogramma waarbij sponsors maandelijks een vast bedrag doneren.
b.(eenmalige) acties te ontwikkelen ten behoeve van speciale behoeften zoals medische zorg,
buurtwerk, educatie en andere algemene kosten.
De belangrijkste risico's van de organisatie zijn beperkt doordat de bestedingen met name een
(gedeeltelijke) doorbetaling van ontvangen donaties betreft. In 2016 werd extra risico gelopen door
aantrekken van 1 personeelslid. Dit risico werd beperkt door toegezegde dekkende donaties vooraf en
afsluiten van een jaarcontract. Dit contract is niet verlengd, en in 2017 wordt meer gebruik gemaakt van
onbezoldigd vrijwilligers. Resterende riscico's en onzekerheden hebben betrekking op de onzekerheid
van doorzetten van vrijgevigheid door donateurs, en mogelijke wijziging van wetgeving in China
waardoor uitvoeren van de werkzaamheden door International China Concern Limited te China mogelijk
wordt belemmerd.
Samenstelling bestuur ultimo 2017:
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Mevr. M.C. Peschar-Stam, voorzitter
Mevrouw S.C.van der Putten-Lagerweij, penningmeester
Mevr. J.A. Hagemann- Emmink, secretaris
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen oneven aantal van tenminste 3 en
maximaal 7 leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming
van een zittingsduur van tenminste 3 jaar.
Medewerkers van de werkgroep zijn, de heer H. Hagemann, de heer J. van Dongen, de heer M. Peschar
en mevrouw V. Pronk.
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De financiële positie is weergegeven aan het einde van dit verslag. De percentage bestedingen aan
doelstellingen ten opzichte van opbrengsten uit eigen fondsenwerving bedraagt 94,7% in 2017, (90,1% in
2016). De percentage van kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van opbrengsten uit eigen
fondsenwerving bedraagt 2,5% in 2017, (5,2% in 2016). De bestedingen worden direct verstrekt aan
Rainbow Disabled Children's Service Centre in China. De bestedingen vinden plaats in China op basis
van de vermelde doelstellingen van de opbrengsten.
De opbrengsten van 2017 zijn 23,0% hoger dan begroot met name door donaties met betrekking tot
Transitiehuizen Sanmenxia. De bestedingen aan doelstellingen zijn 38,7% hoger dan begroot doordat
opbrengsten van Transitiehuizen Sanmenxia en sommige extra donaties voor 100% zijn doorbetaald aan
de doelstellingen. De kosten van eigen fondsenwerving 2017 zijn 65,1% lager dan begroot, met name
door minder drukwerk.
De jaarrekening 2017 is ingericht volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
fondsenwervende organisaties, (RJk C2). Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de
organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.
De jaarrekening 2017 is samengesteld door Godthelp Accountants en Adviseurs b.v. waarbij het bestuur
verklaart vervolgens akkoord te gaan met het financieel jaarverslag.
Een bijzonder jaar:
2017 was een bijzonder jaar. Er zijn mooie dingen gebeurd en we hebben een begin gemaakt met het
herstructureren van onze organisatie. We geven u graag een korte impressie van de belangrijkste
gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen ICC Nederland.
Allereerst zijn we erg blij met het Wilde Ganzen project. Voor de transition homes in Sanmenxia wilde
ICC Nederland € 19.000,- werven uit fondsen en giften. Dat is gelukt, mede dankzij het podium van
Wilde Ganzen! Het geld is inmiddels overgemaakt naar ICC in China. Daarmee krijgen jongeren de kans
om een volwaardig leven te leiden.
Een ander bijzonder moment was een uitnodiging van de Dragons Business Club. Op vrijdag 8 december
werden twee werkgroepleden verwelkomd op het Charity Christmas Dinner. Zij mochten tijdens het
diner een presentatie houden over het werk van ICC. Later op de avond werden een veiling en loterij
gehouden, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan ICC. Uiteindelijk heeft dit voor ICC € 6.660,opgeleverd in 2018!
In het blad Opwekking en in het Diaconie magazine heeft ICC Nederland een artikel geschreven. Op deze
manier hopen we ook bij kerken meer interesse te wekken voor het werk van ICC. We zijn dankbaar dat
we zo op verschillende plekken aandacht kunnen vragen voor de kinderen in China.
Ten slotte is er ook intern van alles gebeurd. Er is veel overleg geweest over de toekomst van ICC
Nederland. Graag zouden we als organisatie groeien om zo meer bij te kunnen dragen aan het welzijn van
de kinderen in China. Dit alles heeft ertoe geleid dat voor 2018 plannen zijn gemaakt aangaande de
samenstelling van bestuur en werkgroep. We hopen en bidden dat deze ontwikkelingen een positief effect
zullen hebben voor de toekomst van ICC Nederland.
De stichting heeft maximaal 25% van de verworven middelen afgetrokken. De overige 75%-100% is
doorgestuurd naar International China Concern Limited te China. Deze organisatie is verantwoordelijk
voor de daadwerkelijke besteding van de verworven middelen aan de projecten in China. De 25% was
nodig om de direct gemaakte kosten o.a. t.b.v. de nieuwsbrief, de accountantskosten, RFB jaarlijkse
kosten, deelname Opwekking en advertentie kosten te kunnen betalen. Door kostenbeperking was het
mogelijk een hogere percentage door te sturen naar de doelstellingen. De penningmeester beheert het
vermogen maar wordt door de werkgroep gecontroleerd.

De toekomst:
De begroting van boekjaar 2018 vindt u aan het einde van dit verslag.
Om inzicht te krijgen van de daadwerkelijke besteding in China verwijs ik u naar de website van
International China Concern Limited te China. Wij houden u ook graag op de hoogte door middel van de
onze nieuwsbrieven.
Samenstellingsrapport
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Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij ons werk!

Zoetermeer, 13 maart 2019

M.C. Peschar-Stam
Voorzitter

Samenstellingsrapport
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S.C. van der Putten-Lagerweij
Penningmeester
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2017
€

2016
€

2015
€

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving
Doel Hope House Care
Doel Hope House Hand in Hand
Doel Heng Yang Hand in Hand
Doel Heng Yang General
Doel ICC General
Doel Medical Fund
Doel Salarissen Chinese Staff
Doel HY Care Teachers
Doel Heng Yang RW
Doel Therapie
Doel Walk the Wall
Doel Office supplies
Doel Reiskosten en office supplies
Transitiehuizen Sanmenxia
Overige doeleinden
Totaal

2.500
11.175
7.451
254
3.365
3.580
120
24.714
2.172
55.331

11.769
5.990
280
5.361
3.700
4.780
120
357
13.250
2.630
48.237

11.251
4.961
150
4.139
4.063
5.000
240
100
600
927
315
31.746

52.412

43.485

26.972

Bestedingen aan doelstellingen
Bestedingen aan doelstellingen

De bestedingen aan doelstelling ten opzichte van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving bedragen
94,7% in 2017, 90,1% in 2016, en 85,0% in 2015.
In 2016 en 2017 zijn de nieuwe opbrengsten van Transitiehuizen Sanmenxia en sommige overige
donaties 100% doorbetaald aan China.
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving

1.363

2.496

2.525

De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving
bedragen 2,5% in 2017, 5,2% in 2016, en 8,0% in 2015.
De daling is een gevolg van iets lagere kosten ten opzichte van hogere opbrengsten.

Begroting 2018
2018
€
40.000
-30.000
10.000
-4.000
-5.000
-500
500

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving
Bestedingen aan doelstellingen
Lonen en salarissen (tbv eigen fondsenwerving)
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beheer en administratie
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo van baten en lasten
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

1

23.800

32.502

23.800

32.502

9.214

11.361

PASSIVA
Reserves en fondsen
Overige reserves
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

Samenstellingsrapport

2

3

-

998

-

446

14.586

19.697

4
5

11

14.586

21.141

23.800

32.502

Stichting International China Concern

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017
€
6

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving
Bestedingen aan doelstellingen
Saldo opbrengsten na bestedingen aan
doelstellingen
Overige baten
Brutomarge
Lasten
Personeelskosten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beheer en administratie
Som der lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

7

8

9
10
11

12

Saldo van baten en lasten

Begroting
2017
€

2016
€

55.331
-52.412

45.000
-37.800

48.237
-43.485

2.919
2.919

7.200
7.200

4.752
33.149
37.901

1.363
3.473
4.836

5.000
3.900
2.700
11.600

21.280
2.496
3.495
27.271

-1.917

-4.400

10.630

-230

-250

-253

-2.147

-4.650

10.377

Bestemming saldo
Overige reserves

Samenstellingsrapport
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
2017
€

2016
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

-1.917

10.630

Verandering in werkkapitaal
Kortlopende schulden (exclusief banken)

-6.555

3.721

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-8.472

14.351

-230

-253

Kasstroom uit operationele activiteiten

-8.702

14.098

Mutatie geldmiddelen

-8.702

14.098

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar

32.502
-8.702
23.800

18.404
14.098
32.502

Betaalde interest

Samenstellingsrapport
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting International China Concern is feitelijk gevestigd op Holterberg 4, 2716 EZ te Zoetermeer, is
statutair gevestigd in Krimpen aan de Lek en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
24298405.
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting International China Concern bestaan voornamelijk uit het werven van steun
(materieel en immaterieel) voor weeskinderen en gehandicapte kinderen in China alsmede het verbeteren
van hun levensomstandigheden, zonder winstoogmerk, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en
ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming volgens de bepalingen van RJk C2 Kleine
fondsenwervende organisaties. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd
ten opzichte van vorig jaar.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Grondslagen
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, dit is meestal de
nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Samenstellingsrapport
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Omzetverantwoording
Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen donaties, giften en
bijdragen. Opbrengsten worden opgenomen in het jaar van ontvangst, zonder de door de eigen
organisatie gemaakte kosten in mindering te brengen.
Bestedingen aan doelstellingen hebben betrekking op de uitgaven ten behoeve van de doelstelling van de
stichting. De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Lonen en salarissen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de staat van baten en lasten.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest
en kosten.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht hebben betrekking op liquide middelen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTIVA
Vlottende activa
31-12-2017
€

31-12-2016
€

1 Liquide middelen
ABN AMRO

23.800

32.502

De liquide middelen zijn dienstbaar aan de bedrijfsvoering van de stichting.
PASSIVA
2 Reserves en fondsen
Overige
reserves
€
Stand per 1 januari 2017
Uit resultaatverdeling

11.361
-2.147

Stand per 31 december 2017

9.214

Kortlopende schulden
31-12-2017
€

31-12-2016
€

3 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

-

998

-

446

12.475
2.110
1

17.464
1.629
603
1

14.586

19.697

4 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
5 Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen aan doelstelling
Accountantskosten
Premie ziekteverzuimverzekering
Diversen

Samenstellingsrapport
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
2017

2016

€

€

6 Opbrengsten uit eigen fondsenwerving
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven

22.335
1.672
31.324
55.331

32.468
357
15.412
48.237

52.412

43.485

De opbrengsten van particulieren zijn afkomstig van donaties en giften.
7 Bestedingen aan doelstellingen
Subsidieverstrekking aan Rainbow Disabled Children's Service Centre,
Changsha China

De bestedingen worden direct verstrekt aan Rainbow Disabled Children's Service Centre in China. De
bestedingen vinden plaats in China op basis van de vermelde doelstellingen van de opbrengsten.
Bestedingspercentage baten: 94,7% van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn besteed aan de
doelstellingen (2016: 90,1%).
2017

2016

€

€

8 Overige baten
Ontvangen ten behoeve van loonkosten

-

33.149

-

15.890
2.840
2.550
21.280

9 Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

Bij de stichting waren in 2017 0,00 (bezoldigde) personeelsleden werkzaam (2016: 0,78).

Overige personeelskosten
Arbodienst
Ziekteverzuimverzekering
Overige personeelskosten

Samenstellingsrapport
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153
2.211
186
2.550
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2017

2016

€

€

10 Kosten eigen fondsenwerving
Kantoorkosten / nieuwsbrieven

1.363

2.496

De kosten uit eigen fondsenwerving zijn 2,5% van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving (2016:
5,2%).
11 Kosten van beheer en administratie
Advertenties
Accountantskosten
Abonnementen en contributies
Aanschaf kantoor apparatuur
Overige algemene kosten

1.113
1.110
672
578
3.473

1.377
1.015
1.101
2
3.495

230

253

12 Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankrente en -kosten
Gebeurtenissen na Balansdatum
Volgens mededeling van het bestuur hebben zich in de periode tussen balansdatum en
rapporteringsdatum geen gebeurtenissen of ontwikkelingen voorgedaan die het door de jaarrekening
weergegeven beeld in de stichting als geheel in belangrijke mate beïnvloeden.
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Analyse verschil uitkomst met budget
Begroting
2017
€

2017
€
Opbrengsten uit eigen
fondsenwerving
Bestedingen aan
doelstellingen

%

Mutatie
%

€

%

55.331

100,0

45.000

100,0

10.331

23,0

-52.412

-94,7

-37.800

-84,0

-14.612

-38,7

Saldo opbrengsten na
bestedingen aan
doelstellingen
Personeelskosten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beheer en
administratie

2.919
1.363

5,3
2,5

7.200
5.000
3.900

16,0
11,1
8,7

3.473

6,3

2.700

6,0

773

28,6

Som der lasten

4.836

8,8

11.600

25,8

-6.764

-58,3

-1.917

-3,5

-4.400

-9,8

2.483

56,4

-230

-0,4

-250

-0,6
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8,0

-2.147

-3,9

-4.650

-10,4

2.503

53,8

Financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

-4.281 -59,5
-5.000 -100,0
-2.537 -65,1

De opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn hoger dan begroot als gevolg van de doorlopende
opbrengsten na de inzet van een werknemer in 2016. Er heeft hogere inhouding op deze opbrengsten
plaatsgevonden dan begroot waardoor de opbrengsten voor 94,7% zijn besteed aan de doelstellingen, ten
opzichte van begroting van 84,0%. In totaal zijn de baten circa € 4.000 lager dan begroot, dit was met
name een compensatie van extra inhoudingen in 2016. De kosten zijn lager dan begroot, met name door
begroting van een klein bedrag inzake personeelskosten die in werkelijkheid nihil waren.

Zoetermeer, 13 maart 2019

M.C. Peschar-Stam
Voorzitter

Samenstellingsrapport

J.A. Hagemann-Emmink
Secretaris
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