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Aan het bestuur van
Stichting International China Concern
Holterberg 4
2716 EZ Zoetermeer

Kenmerk: 10415A

Heemskerk, 28 augustus 2020

Geacht bestuur,

OPDRACHT

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 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 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 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. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheclen uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.

De Irompel .1900 1967 DS Heernskerk T (0251) 75 02 71 1 wwwgodlhelp.nI [ info~godtIieIp.nI
Bonk: ABN Amro BAN: Nl. 58 AI3NA 0970949243 Krrrner v. Koophandel 3’1287050 BTW nr. NL.8186.7 .026.5.01

Al onze diensten geschieden onder cle algemene voorwaarden NBA 2017 zoals gedeponeerd hij cle griffie van deAiondissemenlsrechtbank te Amsterdam
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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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverk[aring.

28 augustus 2020
en Adviseurs b.v.
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RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

Begroting
2019 2019 2018

€ % € % € %

Opbrengsten uit eigen
fondsenwerving 39.472 100,0 32.000 100,0 36.219 100,0
Bestedingen aan
doelstellingen -37.334 -94,6 -24.800 -77,5 -30.603 -84,5

Saldo opbrengsten na
bestedingen aan
doelstellingen 2.138 5,4 7.200 22,5 5.616 15,5

Kosten eigen fondsenwerving 1.512 3,8 3.000 9,4 951 2,6
Kosten van beheer en
administratie 7.895 20,0 2.500 7,8 3.927 10,8

Totaal van som der kosten 9.407 23,8 5.500 17,2 4.878 ~

Totaal van bedrijfsresultaat -7.269 -18,4 1.700 5,3 738 2,1

Financiële baten en lasten -318 -0,8 - - -297 -0,8

Totaal van netto resultaat -7.587 -19,2 1.700 5,3 441 1,3
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BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie

Voor u ligt het jaarverslag 2019 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 een maatschappelijke
functie zonder winstoogmerk. Met ingang van 1januari 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.

Stichting International China Concern hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit
uit zich onder meer in het veelvuldige gebruik van digitale communicatiemiddelen en het doelmatige
gebruik van papieren communicatie. Daarnaast werken we aan inciusiviteit, niet alleen in onze
doelstelling, maar ook in de ruimte die we bieden aan vrijwilligers en andere teamleden.

De belangrijkste risico’s van de Organisatie zijn beperkt doordat de bestedingen met name een
(gedeeltelijke) doorbetaling van ontvangen donaties betreft. 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 2019:
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
De heer H.L. Bravenboer, voorzitter, afgetreden op 1januari 2020
Mevrouw M.C. Peschar-Stam, penningmeester
Mevrouw V.P. Pronk-Dekker, secretaris
Mevrouw H. Li

Met ingang van 1 januari 2020 is mevrouw V.M. Pronk-Dekker voorzitter.

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.

Het bestuur werkte in 2019 samen met de vrijwilligers: mevrouw M. Gouda-So a~ ~. . *
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Hwan-Huang, de heer M. Peschar, en mevrouw S.C. van der Putten-Lagerweij.

De financiële positie is weergegeven aan het einde van dit verslag. De percentage bestedingen aan
doelstellingen ten opzichte van opbrengsten uit eigen fondsenwerving bedraagt 94,6% in 2019, (84,5% in
2018). De percentage van kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van opbrengsten uit eigen
fondsenwerving bedraagt 3,8% in 2019, (2,6% in 2018). 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 2019 zijn 23,4% hoger dan begroot met name door hogere eenmalige donaties van
particulieren. De bestedingen aan doelstellingen zijn 50,5% hoger dan begroot, de eenmalige donaties
worden voor 100% doorbetaald aan China. De kosten van eigen fondsenwerving 2019 zijn 49,6% lager
dan begroot.

De jaarrekening 2019 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 2019 is samengesteld door Godthelp Accountants en Adviseurs b.v. waarbij het bestuur
verklaart vervolgens akkoord te gaan met het financieel jaarverslag.

2019:
2019 bood veel mogelijkheden en er zijn veel nieuwe contacten gelegd. Door het jaar heen zijn we bij
diverse kerken en op andere locaties geweest om over het werk van ICC te vertellen. Mensen die
betrokken zijn bij het werk van ICC vormden de schakel. Op die manier bereikten we nieuwe mensen.
Dat deden we ook dankzij twee evenementen. In januari bemanden we een stand bij het Chinees
Nieuwjaar. We konden veel mensen spreken of een folder meegeven. De verkoop van sieraden gemaakt
door jongeren met een beperking in China zorgde voor veel geïnteresseerden. In juni waren we actief op
de Pinksterconferentie van Opwekking. Ook daar hadden we veel waardevolle gesprekken. Sommige zijn
uitgegroeid tot langdurige relaties.

In september organiseerden we Walk the Wall, de jaarlijkse internationale sponsorloop van ICC. Voor
velen van ons was het de eerste keer en samen met de 23 deelnemers werd het een succes! De
aansluitende lunch werd ook door familieleden en vrienden bezocht. In totaal leverde Walk the Wall
2019 in Nederland ruim € 5.700 op. Voor de komende jaren gaan we de uitdaging aan om mede via Walk
the Wall steeds meer mensen bij ICC te betrekken.

In het afgelopen jaar is het team van ICC Nederland verder uitgebreid. Al aan het begin van het jaar
konden we Hellen Li verwelkomen als bestuurslid. Al tijdens dit jaar zijn door haar komst de eerste
deuren geopend naar de Chinese (christelijke) gemeenschap in Nederland. We verwachten dat dit ook de
komende jaren veel nieuwe mogelijkheden gaat bieden. Verder zijn we dankbaar voor de komst van een
aantal nieuwe vrijwilligers. Marloes en Amber zijn in 2019 aan de slag gegaan en met ingang van 2020
zorgen ook Andrea en Dirk voor uitbreiding en versterking van ons team. Elke vrijwilliger brengt
waardevolle tijd en ervaring in de organisatie.

De toekomst:
De begroting van boekjaar 2020 vindt u aan het einde van dit verslag.

De ambities bij ICC Nederland liggen hoog. Het bereiken en binden van nieuwe relaties vraagt tijd en
aandacht. Daarom zijn in 2019 voorbereidingen getroffen om in 2020 te werken met een Nationaal
Directeur, een betaalde medewerker die de activiteiten van ICC Nederland leidt en het team van
vrijwilligers aanstuurt. Dit is een grote stap voor de Organisatie. Het aannemen van een medewerker geeft
de Organisatie de tijd en gelegenheid om te investeren in fondsenwerving en het aantrekken van nieuwe
sponsors. Het bestuur heeft Rens Bravenboer (voormalig bestuurslid) gevraagd deze taak op zich te
nemen. Om deze stap mogelijk te maken zijn in het laatste kwartaal van 2019 fo i en gew e . Voor e
eerste drie jaar is het grootste deel van de kosten gedekt door externe financiers 1 i .~
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bestuur enorm dankbaar.

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.

Hartelijk dank voor uw blijvende betrokkenheid bij ons werk!

Zoetermeer, 28 augustus 2020

V.M. Pronk-Dekker M.C. Peschar-Stam H. Li
Voorzitter Penningmeester Secretaris
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2019 2018 2017
€ € €

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving

Kind Sponsoring Hengyang Hand in Hand 7.237 6.853 7.705
Kind sponsoring Changsha Hope House Hand in Hand 9.838 9.980 13.675
Algemeen ICC General 15.954 14.732 3.365
Medisch fonds 3.588 3.588 3.580
Onderwijs Heng Yang Reading & Writing 355 270 120
Therapie, Theraplay project 2.500
Transitiehuizen Sanmenxia - 20 24.714
Overige doeleinden ____________ 776 2.172
Totaal 39.472 36.219 55.331

Bestedingen aan doelstellingen

Bestedingen aan doelstellingen 37.334 30.603 52.412

De bestedingen aan doelstelling ten opzichte van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving bedragen
94,6% in 2019, 84,5% in 2018, en 94,7% in 2017.
In 2019 zijn diverse donaties, zoals Walk the Wall en Theraplay 100% doorbetaald aan China. Overige
donaties worden voor 75-90% doorbetaald aan China. In 2018 waren minder bijzondere donaties die
voor 100% werden doorbetaald.

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten eigen fondsenwerving 1.512 950 1.363

De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving
bedragen 3,8% in 2019, 2,6% in 2018, en 2,5% in 2017.

Begroting 2020

2020
€

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving 81.420
Bestedingen aan doelstellingen -39.494

41.926
Lonen en salarissen (tbv eigen fondsenwerving) -31.900
Kosten eigen fondsenwerving -4.650
Kosten van beheer en administratie -6.820
Rentelasten en soortgelijke kosten -

Saldo van baten en lasten -1.444
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorstel rewitaatverdeling)

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 10.511 27.435

10.511 27.435

PASSIVA

Reserves en fondsen
Overige reserves 2.068 9.655

Kortiopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva 8.443 17.780

10.511 27.435

II *1
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Begroting
2019 2019 2018
€ € €

4 39.472 32.000 36.219
5 -37.334 -24.800 -30.603

2.138 7.200 5.616

1.512 3.000 951
7.895 2.500 3.927
9.407 5.500 4.878

1.700

8 -318 - -297

-7.587 1.700 441

Bestemming saldo

Overige reserves -7.587 441
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving
Bestedingen aan doelstellingen
Saldo opbrengsten na bestedingen aan
doelstellingen
Lasten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beheer en administratie
Totaal van som der kosten

Totaal van bedrijfsresultaat

Rentelasten en soortgelijke kosten

Totaal van netto resultaat

6
7

-7.269 738
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

2019 2018
€ € € €

Totaal van kasstroom uit operatione
le activiteiten
Bedrijfsresultaat -7.269 738

Verandering in werkkapitaal
Toename (afname) van overige schul
den -9.337 3.194

Totaal van kasstroom uit bedrijfsope
raties -16.606 3.932

Betaalde interest 8 -318 -297

Totaal van kasstroom uit operatione
le activiteiten -16.924 3.635

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen -i 6.924 3.635

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de periode 27.435 23.800
Toename (afname) van geldmiddelen -16.924 3.635
Geldmiddelen aan het einde van de periode 10.511 27.435
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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

De belangrijkste activiteiten van de 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 verkrjgings- of
vervaardigingsprjs 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.
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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.

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.

II —I
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Vlottende activa

31-12-2019 31-12-2018
€ €

1 Liquide middelen

ABN AMRO 10.511 27.435

De liquide middelen zijn dienstbaar aan de bedrijfsvoering van de stichting.

PASSIVA

2 Reserves en fondsen

Overige
reserves

€
Stand per 1januari 2019 9.655
Uit resultaatverdeling -7.587

Stand per 31 december 2019 2.068

Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

3 Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen aan doelstelling 6.896 16.580
Accountantskosten 1.200 1.200
Diversen 347 -

8.443 17.780
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

€ €

4 Opbrengsten uit eigen fondsenwerving

Baten van particulieren 27.347 20.831
Baten van bedrijven 2.167 692
Baten van andere organisaties zonder winststreven 9.958 14.696

39.472 36.219

De opbrengsten van particulieren zijn afkomstig van donaties en giften.

5 Bestedingen aan doelstellingen

Subsidieverstrekking aan Rainbow Disabled Children’s Service Centre,
Changsha China 37.334 30.603

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: 94,6% van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn besteed aan de
doelstellingen (2018: 84,5%).

2019 2018

€ €

6 Kosten eigen fondsenwerving

Kantoorkosten / nieuwsbrieven 1.512 951

De kosten uit eigen fondsenwerving zijn 3,8% van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving (2018:
2,6%).

7 Kosten van beheer en administratie

Bestuursvergadering, inclusief reiskosten werkbezoeken 5.129 2.384
Accountantskosten 1.988 1.271
Abonnementen en contributies 259 274
Aanschaf kantoor apparatuur 520 -

Overige algemene kosten -1 -2
7.895 3.927

8 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten 318 297
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Analyse verschil uitkomst met budget

Begroting
2019 2019 Mutatie

€ % € % € %

Opbrengsten uit eigen
fondsenwerving 39.472 100,0 32.000 100,0 7.472 23,4
Bestedingen aan
doelstellingen -37.334 -94,6 -24.800 -77,5 -12.534 -50,5

Saldo opbrengsten na
bestedingen aan
doelstellingen 2.138 5,4 7.200 22,5 -5.062 -70,3
Kosten eigen fondsenwerving 1.512 3,8 3.000 9,4 -1.488 -49,6
Kosten van beheer en
administratie 7.895 20,0 2.500 7,8 5.395 215,8

Totaal van som der kosten 9.407 23,8 5.500 17,2 3.907 71,0

Totaal van bedrijfsresultaat -7.269 -18,4 1.700 5,3 -8.969 -527,6

Financiële baten en lasten -318 -0,8 - - -318 -

Totaal van netto resultaat -7.587 -19,2 1.700 5,3 -9.287 -546,3

De opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn 23,4% hoger dan begroot door meer eenmalige bijdragen
aan specifieke doelen. Er heeft hogere inhouding op deze opbrengsten plaatsgevonden dan begroot
waardoor de opbrengsten voor 94,6% zijn besteed aan de doelstellingen, ten opzichte van begroting van
77,5%. In totaal zijn de baten circa € 5.000 lager dan begroot. De kosten zijn bijna €4.000 (7 1,0%)
hoger dan begroot, met name door reiskosten van een werkbezoek.

Gebeurtenissen na Balansdatum

De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid- 19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van
mensen en onze samenleving. Na balansdatum zijn door de Nederlandse regering maatregelen getroffen
om het Coronavirus (Covid-19) tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen effect hebben op de operationele
en financiële prestaties van de stichting en de mogelijkheid om de continuïteit te handhaven. Deze
effecten zijn niet verwerkt in de jaarrekening 2019. De jaarrekening en de daarbij behorende
samenstellingsverklaring zijn een mornentopname. De situatie verandert van dag tot dag en leidt inherent
tot onzekerheid.
Er zijn geen andere gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de
stichting.

Zoetermeer, 28 augustus 2020

V.M. Pronk-Dekker M.C. Peschar-Stam H. Li
Voorzitter Penningmeester Secretaris
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