
 

 

 

 

Jaarverslag 2021 

 

 

Stichting International China Concern  



BESTUURSVERSLAG 

Algemene informatie 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 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). Met ingang van 1 januari 2017 is de 

Stichting een door het CBF erkend goed doel. Beide aanmerkingen gelden 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 inclusie, 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 zou kunnen worden belemmerd. 

Samenstelling bestuur ultimo 2021: 

Mevr. V.M. Pronk-Dekker, voorzitter 

Mevr. M.C. Peschar-Stam, penningmeester 

Mevr. K.E. Pouwels-Koopman, secretaris 

Mevr. H. Li 

 



Naast het bestuur zijn één medewerker en tien vrijwilligers actief.  

De financiële positie is weergegeven aan het einde van dit verslag. De percentage bestedingen aan 

doelstellingen ten opzichte van opbrengsten uit eigen fondsenwerving bedraagt  74,1% in 2021 (67,2% in 

2020). Het percentage van kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van opbrengsten uit eigen 

fondsenwerving bedraagt 7,0% in 2021 (7,7% in 2020). 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 2021 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 2021 is samengesteld door S2 Administratie en Advies. De jaarrekening is gecontroleerd 

door een kascommissie. Het bestuur verklaart akkoord te gaan met het financieel jaarverslag. 

 

2021: 

Voor ICC Nederland was 2021 een bijzonder jaar met veel hoogtepunten. Het jaar begon niet eenvoudig, 

met nog altijd strikte coronamaatregelen. Hierdoor werden sommige jaarlijks terugkerende activiteiten, 

zoals het Chinees Nieuwjaar in Den Haag en de Opwekking Pinksterconferentie, geannuleerd. 

Verschillende andere activiteiten konden echter wel doorgaan en waren een groot succes.  

In juni bijvoorbeeld organiseerde ICC Nederland opnieuw het online evenement, wat op veel 

belangstelling kon rekenen. De verhalen van kinderen met een beperking en hun families werden 

dichtbij gebracht, mede dankzij de medewerking van Paralympiër Ellen Ceelen. Het zorgde voor een 

mooie avond, met een prachtige opbrengst van ruim 11.000 euro.  

In dezelfde periode hield de Johannes Calvijnschool in Gouda een sponsorloop voor ICC. In de 

voorafgaande weken hadden alle 400 leerlingen al een presentatie over ICC’s werk gevolgd. Veel 

leerlingen waren onder de indruk en zeer gemotiveerd om sponsorgeld op te halen. De motivatie werd 

aangewakkerd door de mogelijkheid om prijsjes te winnen. Op de dag van de sponsorloop liepen de 

temperaturen op tot boven de 30 graden, maar daar lieten de kinderen zich niet door tegenhouden. Het 

zorgde voor een ongelooflijke opbrengst van 29.411,66!  

In september werden de coronamaatregelen grotendeels opgeheven. ICC’s jaarlijkse sponsorloop Walk 

the Wall kon daardoor als een evenement georganiseerd worden, waarbij iedereen welkom was. In Park 

Hitland bij Capelle aan den IJssel kwamen meer dan 50 deelnemers samen. Het mooie weer en de 

uitstekende organisatie door de vrijwilligers maakten het voor ieder van hen een mooie, leuke en 

inspirerende dag. Samen haalden zij meer dan 9.000 euro op voor het werk van ICC onder de kinderen 

en jongeren met een beperking.  

In 2021 verwelkomde ICC Nederland opnieuw enkele nieuwe sponsors, al lag het aantal lager dan 2020. 

Sponsors die maandelijks bijdragen aan het werk van ICC zijn enorm belangrijk voor de continuïteit en 

zekerheid van onze projecten in China. De komst van nieuwe sponsors is voor het bestuur daarom altijd 

reden tot dankbaarheid.  



Het bestuur zelf is al langere tijd op zoek naar een nieuwe penningmeester. In 2021 is die vacature 

helaas nog niet vervuld. Zodoende bestaat het bestuur nog uit vier personen en zet het de zoektocht in 

2022 voort.  

Gedurende het jaar wierf ICC Nederland wel enkele nieuwe vrijwilligers. Doordat anderen zich 

genoodzaakt zagen om te stoppen, bleef het team van vrijwilligers in omvang min of meer gelijk. De 

vrijwilligers worden aangestuurd door en werken samen met de nationaal directeur ICC Nederland. Zij 

zijn onmisbaar in de ambitie om verder te groeien en meer steun te verwerven voor de projecten in 

China.  

De kinderen en medewerkers in die projecten worden nog steeds geregeld onderworpen aan lockdowns. 

Zodra er in de omgeving coronagevallen worden geconstateerd, moeten de zorgcentra en de families die 

ICC ondersteunt, enkele weken binnen blijven. Dit heeft veel impact en legt grote druk op ICC’s lokale 

medewerkers.  

 

De toekomst: 

Het bestuur moet in 2022 een aantal grote beslissingen nemen. Er moet een nieuw meerjarenbeleid 

opgesteld worden. Daarbij moet ook bepaald worden hoe het uitvoerende deel van de organisatie 

ingericht wordt. Het bestuur heeft de intentie om de samenwerking met de nationaal directeur voort te 

zetten. Het is echter nog niet zeker in hoeverre dat financieel haalbaar is en welke mogelijkheden er zijn 

om op termijn meerdere betaalde medewerkers in dienst te hebben. De vraag hoeveel steun er vanuit 

Nederland gegeven wordt aan ICC’s projecten in China is daarbij leidend.  

 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij ons werk! 

 

Zoetermeer,  

 

V.M. Pronk-Dekker 

Voorzitter 

 

M.C. Peschar-Stam 

Penningmeester 

 

K.E. Pouwels-Koopman 

Secretaris 

 

Hellen Li 



 

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving 2021 2020 2019 

    

Doel Kindsponsor Programma 22.486  19.305  17.075  

Doel Familie Partners Programma 3.985  2.740  - 

Doel Medisch Fonds 6.033  3.590  3.588  

Doel Onderwijs 480  390  355  

Doel Rolstoelen 1.880  1.400  - 

Doel ICC Algemeen 55.550 22.969  15.954  

Overige doelen - 6.845  2.500 

Subtotaal opbrengst 90.414  57.239  39.472  

    
Bijdragen voor personeelskosten 23.000  28.600 - 

    
Totaal giften 113.414  85.839  39.472  

    

    
Bestedingen aan doelstellingen    

Bestedingen aan doelstellingen 63.968  57.706  37.334  

    

De bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving 

bedragen 74,1% in 2021 (67,2% in 2020).  

    

Kosten eigen fondsenwerving    

Kosten eigen fondsenwerving 7.980 5.731 1.512 

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

bedragen 7,0% in 2021 (7,7% in 2020).  

 

 



 

 

Bestedingsoverzicht 2021 2021 2020 

   

Doelstelling Projecten 63.968 40.226 

Doelstelling Voorlichting 20.125 17.480 

Beheer en Administratie 12.713 10.683 

Fondsenwerving 7980 5.731 

   

Totaal uitgaven 104.786 74.120 
 

Begroting 2022 

 2022 

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving 117.362 

Doelstelling projecten -66.053 

 51.309 

  

Lonen en salarissen 34.567 

Kosten eigen fondsenwerving 4.300 

Kosten van beheer en administratie, overige kosten 14.442 

  

Saldo van baten en lasten -2000 

 

Doelstelling 
Projecten

61%

Doelstelling 
Voorlichting

19%

Beheer en 
Administratie

12%

Fondsenwerving
8%

Bestedingsoverzicht 2021

Doelstelling Projecten Doelstelling Voorlichting Beheer en Administratie Fondsenwerving
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Stichting International China Concern 

Holterberg 4 

2716 EZ  Zoetermeer 

     

 

Zutphen, 11 juli 2022  

 

  

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 

 

 Opdracht 

 

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Stichting International China Concen te 

Krimpen aan de IJssel bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en verliesrekening 

over 2021 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). 

 

 

 

Zutphen, 11 juli 2022 

 

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 € 8.662, tegenover € 12.198 over 2020. Ter analyse 

van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten. 
  2021 2020 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving 113.446 85.842 

Verstrekte subsidies of giften -63.968 -40.226 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 49.478 45.616 

Personeelskosten     

Lonen en salarissen 29.501 24.598 

Sociale lasten 4.945 4.057 

      

Overige bedrijfskosten     

Huisvestingskosten 250 - 

Kantoorkosten 1.890 2.394 

Algemene kosten 3.526 1.645 

      

Som der vaste kosten 40.112 32.694 

Exploitatieresultaat 9.366 12.922 

Financiële baten en lasten -704 -724 

Resultaat 8.662 12.198 
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3 BESTUURSVERSLAG 

Referentie naar plaats van beschikbaarheid 

Het bestuursverslag ligt ter inzage ter kantore van de stichting.  

 

  



 

 

JAARREKENING 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
 

 

 9 Samenstellingsverklaring afgegeven 

4 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Vaste activa         

Financiële vaste activa   250   - 

Vlottende activa         

Vorderingen         

Overlopende activa 168   168   

    168   168 

Liquide middelen   33.898   30.747 

     

Totaal 
  

34.316 

  

30.915 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
 

 

 10 Samenstellingsverklaring afgegeven 

 

PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Eigen vermogen         

Overige reserves 22.928   14.266   

 
  22.928   14.266 

Kortlopende schulden         

Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 35   168   

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 657   742   

Overlopende passiva 10.696   15.739   

    11.388   16.649 

Totaal 
  

34.316 

  

30.915 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
 

 

 11 Samenstellingsverklaring afgegeven 

5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

  Begroting 2021 2021 2020 

  € € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving 97.740 113.446 85.842 

Som der exploitatiebaten 97.740 113.446 85.842 

Verstrekte subsidies of giften 52.318 63.968 40.226 

Personeelskosten       

Lonen en salarissen 34.567 29.501 24.598 

Sociale lasten - 4.945 4.057 

        

Overige bedrijfskosten       

Huisvestingskosten - 250 - 

Kantoorkosten 5.155 1.890 2.394 

Algemene kosten 7.700 3.526 1.645 

        

Som der exploitatielasten 99.740 104.080 72.920 

Exploitatieresultaat -2.000 9.366 12.922 

Financiële baten en lasten       

Rentelasten en soortgelijke kosten - -704 -724 

Resultaat -2.000 8.662 12.198 

Resultaatbestemming       

Overige reserves - 8.662 12.198 

Bestemd resultaat - 8.662 12.198 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
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6 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 

Indirecte methode 2021 2020 

  € € 

Exploitatieresultaat 9.366 12.922 

Mutatie van overige vorderingen -250 -168 

Mutatie van handelscrediteuren -133 168 

Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen) -5.128 8.038 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.855 20.960 

Betaalde interest -704 -724 

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.151 20.236 

Mutatie in liquide middelen 3.151 20.236 

 

 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
 

 

 13 Samenstellingsverklaring afgegeven 

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 Driebergen-Rijsenburg. 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
 

 

 14 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 

Financiële vaste activa 

Deelnemingen worden gewaardeerd op kostprijs of lagere bedrijfswaarde.  

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen, alsmede de overige vorderingen worden opgenomen 

tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

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 

Financiële vaste activa 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Overige vorderingen (langlopend)     

Waarborgsom 250 - 

      

Totaal 250 - 

Vorderingen 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Overlopende activa 168 168 

Totaal 168 168 

Liquide middelen 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Banktegoeden     

ABN AMRO 33.331 31.019 

Mollie 567 -272 

Totaal 33.898 30.747 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
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Eigen vermogen 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Overige reserves 22.928 14.266 

Totaal 22.928 14.266 

Overige reserves 2021 2020 

  € € 

Stand 1 januari 14.266 2.068 

Toevoegingen via baten en lasten 8.662 12.198 

 
22.928 14.266 

Stand 31 december 22.928 14.266 

Kortlopende schulden 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 35 168 

Belastingen en premies sociale verzekeringen     
Loonheffing- en premieschulden 657 742 

Overlopende passiva     

Nog te betalen aan doelstelling 7.719 14.293 

Te betalen reservering vakantiegeld 1.777 1.446 

Nog te betalen administratiekosten 1.200 - 

  10.696 15.739 

Totaal 11.388 16.649 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
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10 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Baten en brutomarge 

  2021 2020 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving     

Baten van particulieren 57.184 47.049 

Baten van bedrijven 7.415 13.885 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 48.847 24.908 

  113.446 85.842 

Som der exploitatiebaten 113.446 85.842 

Verstrekte subsidies of giften     

Afdracht ICC Ltd China 63.968 40.226 

      

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 49.478 45.616 

Baten 

De opbrengsten van particulieren zijn afkomstig van donaties en giften. 

Brutomarge 

De bestedingen worden direct verstrekt aan ICC Ltd in Hong Kong. De bestedingen vinden plaats in 

China op basis van de vermelde doelstellingen van de opbrengsten. 

 

Bestedingspercentage baten: 74,1% van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn besteed aan de 

doelstellingen (2020: 67,2%). 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
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Personeelskosten 

  2021 2020 

  € € 

Lonen en salarissen 29.501 24.598 

Sociale lasten 4.945 4.057 

Totaal 34.446 28.655 

Overige bedrijfskosten 

  2021 2020 

  € € 

Huisvestingskosten     

Huur 250 - 

      

Kantoorkosten     

Kantoorkosten 1.890 2.394 

      

Algemene kosten     

Bestuursvergadering, inclusief reiskosten werkbezoeken 193 470 

Representatiekosten en teamdag 1.000 228 

Administratiekosten 1.200 91 

Contributies en abonnementen 273 265 

Bedrijfsverzekeringen 687 518 

Overige algemene kosten 173 73 

  3.526 1.645 

Totaal 5.666 4.039 

Financiële baten en lasten 

  2021 2020 

  € € 

Rentelasten andere partijen     

Bankrente en -kosten -704 -724 

      

Financiële baten en lasten (saldo) -704 -724 



Stichting International China Concern, te Krimpen 

Aan De Lek  
 

 

 19 Samenstellingsverklaring afgegeven 

11 OVERIGE TOELICHTINGEN 

Ondertekening 

 

Zoetermeer,  

 
Naam Handtekening 

  

   
V.M. Pronk - Dekker 

 

 

   
M.C. Peschar - Stam 

 

   
K.E. Pouwels - Koopman 

 

 

   
H. Li  
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