
 

  

STICHTING INTERNATIONAL CHINA CONCERN 

 

te Krimpen aan de Lek 

 

Rapport inzake de jaarrekening 2020 

 



 

 2  

INHOUDSOPGAVE 

  

FINANCIEEL VERSLAG 3 

1 Samenstellingsverklaring 4 

2 Resultaten 5 

BESTUURSVERSLAG 6 

3 Bestuursverslag 7 

JAARREKENING 12 

4 Balans per 31 december 2020 13 

5 Staat van baten en lasten over 2020 15 

6 Kasstroomoverzicht over 2020 16 

7 Algemene toelichting 17 

8 Grondslagen voor financiële verslaggeving 19 

9 Toelichting op balans 20 

10 Toelichting op staat van baten en lasten 22 

11 Overige toelichtingen 23 

 

 



3 

 

 

FINANCIEEL VERSLAG 

  



4 

 

 

  

Stichting International China Concern 

Holterberg 4 

2716 EZ  Zoetermeer 

     

 

Maassluis, 30 juni 2021  

 

  

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 

 

 Opdracht 

 

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting International China Concern te 

Zoetermeer bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de 

toelichting samengesteld. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

 

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de 

vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die 

gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap. 

 

Verantwoordelijkheid van het kantoor 

 

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met 

Nederlands recht, waaronder de voor ons geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de 

voor ons beroep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in 

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste 

grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze 

werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen 

verstrekken. 

 

Bevestiging 

 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de 

grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 

geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

 

Maassluis, 30 juni 2021 

 

S² Administratie en Advies BV 

namens deze, 

 

 

D.L. Spek  
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2 RESULTATEN 

Ontwikkeling resultaat 

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 12.198, tegenover € -7.587 over 2019. Ter analyse 

van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten. 

  2020 2019 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving 85.842 39.472 

Verstrekte subsidies of giften -40.226 -37.334 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 45.616 2.138 

Personeelskosten     

Lonen en salarissen 24.598 - 

Sociale lasten 4.057 - 

      

Overige bedrijfskosten     

Kantoorkosten 2.394 1.512 

Algemene kosten 1.645 7.895 

      

Som der vaste kosten 32.694 9.407 

Exploitatieresultaat 12.922 -7.269 

Financiële baten en lasten -724 -318 

Resultaat 12.198 -7.587 

 

 

 

 

  

Ondertekening van het Financieel verslag 

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.  

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij steeds gaarne bereid. 

 

 

 

S² Administratie en Advies BV 

namens deze, D.L. Spek   
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3 BESTUURSVERSLAG 

 

Algemene informatie 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 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 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. 

 

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 inclusiviteit, 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 risico’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 2020: 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Mevr. V.M. Pronk-Dekker, voorzitter 

Mevr. M.C. Peschar-Stam, penningmeester 

Mevr. K.E. Pouwels-Koopman, secretaris 
Mevr. H. Li 

 

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. 
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Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming 

van een zittingsduur van tenminste 3 jaar. Het bestuur is op moment van schrijven nog op zoek naar een 

vijfde bestuurslid.  

 

Het bestuur werkte in 2020 samen met 9 vrijwilligers. 
 
De financiële positie is weergegeven aan het einde van dit verslag. De percentage bestedingen aan 
doelstellingen ten opzichte van opbrengsten uit eigen fondsenwerving bedraagt 67,2% in 2020, (94,6% 
in  2019). Het percentage van kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van opbrengsten uit eigen 
fondsenwerving bedraagt 7,7% in 2019, (3,8% in 2018). Giften worden direct verstrekt aan ICC Ltd. in 
Hong Kong. De bestedingen vinden plaats in China op basis van de vermelde doelstellingen van de 

opbrengsten. 
 

De jaarrekening 2020 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 2020 is samengesteld door S2 Administratie en Advies. De jaarrekening is gecontroleerd door 
een kascommissie. Het bestuur   verklaart akkoord te gaan met het financieel jaarverslag. 

2020: 

2020 is in alle opzichten een ander jaar geworden dan de jaren ervoor. Dit kwam in de eerste plaats door de 

verandering in organisatiestructuur. Rens Bravenboer, voormalig bestuurslid, is gestart in de rol van 

Nationaal Directeur als betaalde medewerker. In deze rol richt hij zich op de verdere uitbouw van het werk 

van ICC Nederland, aansturing van vrijwilligers en fondsenwerving.  Deze stap is mede mogelijk gemaakt 

door een aantal sponsors die het grootste deel van het salaris bekostigen de eerste drie jaar. Dit geld is 

specifiek bestemd voor salariskosten en niet voor overige doeleinden. De verwachting is dat de organisatie 

hierdoor kan groeien zodat we een grotere bijdragen kunnen leveren aan het werk voor de kinderen en 

jongeren in China.  

Het jaar begon qua activiteiten eind januari verder goed met een tafel bij het Chinese Nieuwjaar in het 

Stadhuis in Den Haag, waar we mooie gesprekken hadden met mensen die interesse hadden in het werk 

van ICC. Daarnaast een mooie gelegenheid om meer bekendheid te krijgen binnen de Chinese 

gemeenschap in Nederland. Deze activiteit bleek achteraf het laatste grotere evenement waar we aan deel 

konden nemen dit jaar. Er kon nog een presentatie worden gegeven voor de kinderen van een kerk. Maar 

vanaf februari en maart werden er steeds meer dingen onmogelijk door de opkomende pandemie. Vanuit 

het werk in China bereikten ons ondertussen zorgelijk berichten over de situatie daar, waar medewerkers 

niet in of uit de welzijnscentra mochten. De medewerkers verbleven bij de kinderen verzorgden hen 

maandenlang toegewijd, elkaar afwisselend in intensieve en lange shifts. Gelukkig is geen van de kinderen 

en jonge mensen die ICC verzorgt besmet geraakt met het coronavirus. Er is in april een appeal uitgegaan 

via e-mail voor een extra gift in verband met de extra kosten in China rond corona en deze leverde in totaal 

een mooi bedrag van € 5.593 op. 
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De Nationaal Directeur moest zijn werkzaamheden noodgedwongen vanuit huis doen en kon alleen online 

contact hebben met het bestuur, vrijwilligers en donors. Ondanks deze beperkingen, lukte het om een heel 

aantal nieuwe vrijwilligers te werven en was er een groei in het aantal kind- en gezinssponsors die we in 

jaren niet hebben gezien. De vrijwilligers zijn een enthousiaste en diverse groep mensen die zich betrokken 

inzet op verschillende gebieden. 

Het bestuur is daarnaast uitgebreid met Karolien Pouwels, een ervaren bestuurder. Hierdoor heeft het 

bestuur geen oneven aantal meer en blijft het bestuur op zoek naar versterking, met name in de vorm van 

een nieuwe penningmeester. Helaas is het in 2020 nog niet gelukt deze te vinden.  

In juni was er een online evenement opgezet vanuit ICC Internationaal, het Black Tie and Fuzzy Slippers 

Ball, waarbij bestaande en nieuwe relaties werden uitgenodigd om kennis te maken met het werk van ICC 

en om een donatie te doen. Rens Bravenboer had samen met oprichter van ICC, David Gotts voor 

Nederland een speciaal aangepaste en vertaalde versie gemaakt, wat € 2.979 opleverde voor de kinderen en 

gezinnen in China. Omdat een gezamenlijke sponsorloop niet mogelijk was, is voor het vaste ICC-

evenement Walk the Wall bedacht dat mensen thuis hun eigen Walk of Challenge thuis of in de buurt 

konden uitvoeren en hiervoor sponsors werven. In Nederland werd deze Walk gehouden in september, 

waarbij mensen elkaar online op de hoogte hielden tijdens hun persoonlijke evenement. In totaal bracht 

ook dit evenement een mooi bedrag op van € 9.274. Zelfs in oktober heeft bestuurslid Margreet Peschar 

nog een deel hiervan weten op te halen bij een leuk opgezette Challenge op school. Verder zijn door het 

jaar heen een aantal presentaties online gehouden voor kerken en een Chinese studentengroep. Zo werd 

ondanks de beperkingen van de lockdown toch veel bereikt voor het werk in China.  

Tijdens een Teammiddag online in november hebben bestuur en vrijwilligers elkaar beter leren kennen en 

zijn er een aantal werkgroepen gevormd, waaronder een Team Ambassadeurs en een Team Evenementen. 

Met deze werkgroepen kan het werk de komende jaren efficiënter en gerichter worden gedaan, onder de 

bezielende leiding van de Nationaal Directeur. 

De toekomst: 

ICC Nederland gaat verder op de ingeslagen weg. Dat betekent dat we zullen blijven werken aan het vergroten 
van onze achterban. Met name in de Chinese gemeenschap liggen er veel mogelijkheden om uit te breiden en 
nieuwe sponsors te vinden. De begroting van boekjaar 2021 vindt u aan het einde van dit verslag. 

Hartelijk dank voor uw blijvende betrokkenheid bij ons werk! 

 

Zoetermeer, 

 

 

V.M. Pronk-Dekker      M.C. Peschar-Stam  

Voorzitter       Penningmeester 

 

 

 

 

K.E. Pouwels-Koopman     Hellen Li 

Secretaris      Bestuurslid



 

 

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving 

  2020    2019    2018  

Doel Familie Partners Programma 2.740 - - 

Doel Kindsponsor Programma 19.305 17.075 16.833 

Doel ICC Algemeen 22.969 15.954 14.732 

Doel Medisch Fonds 3.590 3.588 3.588 

Doel Onderwijs 390 355 270 

Doel Therapie 45 2.500 - 

Doel Trauma Training 5750 -  - 

Doel Rolstoel Yu Chen 1400  -  - 

Overige doeleinden 1050   -   796 

Subtotaal opbrengst 57.239 39.472  36.219 

    

Bijdragen voor personeelskosten 28.600 - - 

    

Totaal 85.839 39.472   36.219 

    

 

Bestedingen aan doelstellingen 

   

Bestedingen aan doelstellingen 57.706 37.334 30.603 

 

De bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving 
bedragen 67,2% in 2020, 94,6% in 2019 en 84,5% in 2018. De daling wordt veroorzaakt door 
investeringen in (toekomstige) groei, zoals het het in dienst nemen van een personeelslid en het 
aanvullen van de continuïteitsreserve.  

  

Kosten eigen fondsenwerving 

Kosten eigen fondsenwerving 5.731 1.512 950 

De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving bedragen 

7,7% in 2020 3,8% in 2019 en 2,6% in 2018.  
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Bestedingsoverzicht 2020 2020€ 

Doelstelling Projecten 40.226 

Doelstelling Voorlichting 17.480 

Beheer en Administratie 10.683 

Fondsenwerving 5.731 

  

Totaal uitgaven 74.120 

 

Begroting 2021 

 

   2021  

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving 97.740 

Doelstelling projecten   -52.318 

 45.422 

  

Lonen en salarissen -34.567 

Kosten eigen fondsenwerving -4.850 

Kosten van beheer en administratie, overige kosten -8.005 

Saldo van baten en lasten   -2.000 

 

 

  

Doelstelling Projecten
54%

Doelstelling 
Voorlichting

24%

Beheer en 
administratie

14%

Fondsenwerving
8%

Bestedingsoverzicht 2020

Doelstelling Projecten Doelstelling Voorlichting Beheer en administratie Fondsenwerving



 

 

JAARREKENING 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
 

 

 13 Samenstellingsverklaring afgegeven 

4 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

Activa 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Vlottende activa         

Vorderingen         

Overlopende activa 168   -   

    168   - 

Liquide middelen   30.747   10.511 

     

Totaal 
  

30.915 
  

10.511 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
 

 

 14 Samenstellingsverklaring afgegeven 

 

Passiva 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Eigen vermogen         

Overige reserves 14.266   2.068   

 
  14.266   2.068 

Kortlopende schulden         

Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 168   -   

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 742   -   

Overlopende passiva 15.739   8.443   

    16.649   8.443 

Totaal 
  

30.915 
  

10.511 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
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5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

  Begroting 2020 2020 2019 

  € € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving 81.420 85.842 39.472 

Som der exploitatiebaten 81.420 85.842 39.472 

Verstrekte subsidies of giften 39.494 40.226 37.334 

Personeelskosten       

Lonen en salarissen 29.400 24.598 - 

Sociale lasten - 4.057 - 

        

Overige bedrijfskosten       

Kantoorkosten 4.650 2.394 1.512 

Algemene kosten 9.320 1.645 7.895 

        

Som der exploitatielasten 82.864 72.920 46.741 

Exploitatieresultaat -1.444 12.922 -7.269 

Financiële baten en lasten       

Rentelasten en soortgelijke kosten - -724 -318 

Resultaat -1.444 12.198 -7.587 

Resultaatbestemming       

Overige reserves - 12.198 -7.587 

Bestemd resultaat - 12.198 -7.587 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
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6 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 

Indirecte methode 2020 2019 

  € € 

Exploitatieresultaat 12.922 -7.269 

Mutatie van overige vorderingen -168 - 

Mutatie van handelscrediteuren 168 - 

Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden 

kredietinstellingen) 8.038 -9.337 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 20.960 -16.606 

Betaalde interest -724 -318 

Kasstroom uit operationele activiteiten 20.236 -16.924 

Mutatie in liquide middelen 20.236 -16.924 

 

 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
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7 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon Stichting International China Concern 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon Krimpen aan de Lek 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 24298405 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting International China Concern, statutair gevestigd te Krimpen aan de Lek 

bestaan voornamelijk uit: het werven van steun (materieel en immaterieel) voor weeskinderen en 

gehandicapten kinderen in China alsmede het verbeteren van hun levensomstandigheden, zonder 

winstoogmerk.  

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Zoetermeer. 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
 

 

 18 Samenstellingsverklaring afgegeven 

8 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

Algemeen 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen 

die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor waardering activa 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. 

Grondslagen voor baten en lasten 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 

 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
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9 TOELICHTING OP BALANS 

Vorderingen 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Overlopende activa 168 - 

Totaal 168 - 

Liquide middelen 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Banktegoeden     

ABN AMRO 31.019 10.511 

Mollie -272 - 

Totaal 30.747 10.511 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
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Eigen vermogen 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Overige reserves 14.266 2.068 

Totaal 14.266 2.068 

Overige reserves 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 2.068 9.655 

Toevoegingen via baten en lasten 12.198 -7.587 

 
14.266 2.068 

Stand 31 december 14.266 2.068 

Kortlopende schulden 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 168 - 

Belastingen en premies sociale verzekeringen     

Loonheffing- en premieschulden 742 - 

Overlopende passiva     

Nog te betalen aan doelstelling 14.293 6.896 

Te betalen reservering vakantiegeld 1.446 - 

Nog te betalen administratiekosten - 1.200 

Diversen - 347 

  15.739 8.443 

Totaal 16.649 8.443 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
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10 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Baten en brutomarge 

  2020 2019 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving     

Baten van particulieren 47.049 27.347 

Baten van bedrijven 13.885 2.167 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 24.908 9.958 

  85.842 39.472 

Som der exploitatiebaten 85.842 39.472 

Verstrekte subsidies of giften     

Afdracht ICC Ltd China 40.226 37.334 

      

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 45.616 2.138 

Baten 

De opbrengsten van particulieren zijn afkomstig van donaties en giften. 

Brutomarge 

De bestedingen worden direct verstrekt aan Rainbow Disabled Children's Service Center in China.  

De bestedingen vinden plaats in China op basis van de vermelde doelstellingen van de opbrengsten. 

 

Bestedingspercentage baten: 67,2% van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn besteed aan de 

doelstellingen (2019: 94,6%).  

 

 Doelbesteding Beheer & 

administratie 

Fondsenwerving Totaal 2020 

Lasten € € € € 

     

Afdracht ICC 40.226   40.226 

Personeelskosten 17.480 5.444 5.731 28.655 

Kantoorkosten  2.394  2.394 

Algemene kosten  2.845  2.845 

     

Totaal lasten 57.706 10.683 5.731 74.120 

 

Personeelskosten 

  2020 2019 

  € € 

Lonen en salarissen 24.598 - 

Sociale lasten 4.057 - 

Totaal 28.655 - 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
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Overige bedrijfskosten 

  2020 2019 

  € € 

Kantoorkosten     

Kantoorkosten 2.394 1.512 

      

Algemene kosten     

Bestuursvergadering, inclusief reiskosten werkbezoeken 470 5.129 

Representatiekosten en teamdag 228 - 

Accountants- en administratiekosten 91 1.988 

Contributies en abonnementen 265 259 

Kleine aanschaffingen - 520 

Bedrijfsverzekeringen 518 - 

Overige algemene kosten 73 -1 

  1.645 7.895 

Totaal 4.039 9.407 

Financiële baten en lasten 

  2020 2019 

  € € 

Rentelasten andere partijen     

Bankrente en -kosten -724 -318 

      

Financiële baten en lasten (saldo) -724 -318 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
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11 OVERIGE TOELICHTINGEN 

Ondertekening 

 

Zoetermeer,  

  

Naam Handtekening 

  

  
V.M. Pronk - Dekker  
  

  

M.C. Peschar - Stam 

 

 

K.E. Pouwels - Koopman 

 

 

H. Li  
 

 

 

  

 



 


