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BESTUURSVERSLAG

algemene gegevens

De stichting is op 7 juni 2005 onder de naam Stichting Cheerful giving opgericht en is statutair gevestigd 
in de gemeente Zwartewaterland.
Op 21 mei 2014 heeft er statuten wijziging plaats gevonden, hierbij is de naam van de stichting 
gewijzigd van Stichting Cheerful giving in Stichting Overland Missions The Netherlands. 

Het huidige bestuur wordt gevormd door:
- W. Bonsink (voorzitter)
- M.A. Kampherbeek (secretaris)
- F.S. Dekker (penningmeester)

Het doel van de stichting is luidt:
Kansarme mensen in achtergestelde gebieden concreet helpen vanuit de liefde van de 
Here Jezus Christus.

verslag van het bestuur
Afgelopen jaar hebben we onze eerste missionaris gevonden die vanuit Nedeland uitgezonden gaat 
worden. Zodra zij voldoende steun en giften heeft ontvangen zal ze voor een periode van 3 jaar 
uitgezonden gaan worden

Ook in afgelopen jaar is er weer een monteur vanuit Nederland naar Zambia geweest om daar onderhouds
werkzaamheden te verrichten aan het materieel. 

Verder hebben wij weer een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de waterprojecten in Zambia. 

Voor de toekomst willen wij het beleid voor het uitzenden van missionarissen verder professionaliseren en 
hopen wij erop dat wij meer missionarissen mogen en kunnen uitzenden. 

Ondertekening
Het jaarverslag is vastgesteld door het volledige bestuur. 
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER

2015 2014
€ €

ACTIVA

Liquide middelen 110.413 45.962

110.413 45.962

PASSIA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 5.013 3.962

Bestemmingsfondsen 105.400 42.000

110.413 45.962
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INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER

2015 2014
€ €

Inkomsten
ontvangen giften 342.222 252.197

Besteed aan doelstellingen
uitgaven projecten en gedane giften 235.350 209.280

Beheer en administratie
kosten beheer en administratie 421 370

Resultaat 106.451 42.547

Resultaatbestemming:
toegevoegd aan bestemmingsfonds projecten 94.700 42.000
toegevoegd aan bestemmingsfonds missionaris 10.700 0
toegevoegd aan continuïteitsreserve 1.051 547

106.451 42.547
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TOELICHTING OP DE BALANS

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit vrij opneembare banktegoeden.

Reserves en fondsen
continuïteits

reserve
€

Stand begin boekjaar 3.962
bij:
uit resultaatbestemming 1.051
Stand per einde boekjaar 5.013

De continuïteitsreserve is bedoeld als buffer bij tegenvallende inkomsten of calamiteiten om zodoende
de activiteiten en verplichtingen van de stichting gedurende enige tijd te kunnen waarborgen. 
Aangezien de stichting groeiende is heeft het bestuur besloten om een deel van het resultaat toe te 
voegen aan de continuïteitsreserve. 

Bestemmingsfondsen missiona
projecten rissen

€ €

Stand begin boekjaar 42.000 0
bij:
uit resultaatbestemming 94.700 10.700
af:
uitbetaalde bedragen/bestedingen uit fonds 42.000
Stand per einde boekjaar 94.700 10.700

Het bestemmingsfonds projecten is opgebouwd met bestemde giften voor de doelstellingen die nog niet 
aan deze doelstellingen besteed zijn. Het saldo van de bestemmingsfondsen zal in de toekomst 
aangewend worden om deze doelstellingen te realiseren. De stand van de bestemmingsfondsen kan als 
volgt worden gespecificeerd. 

specificatie bestemmingsfonds projecten
- waterprojecten Zambia 94.700

94.700

Het bestemmingsfonds missionarissen is opgebouwd met bestemde giften voor de betreffende missionaris 
die nog niet door de missionaris zijn besteed. Het saldo zal in de toekomst aangewend worden door de 
missionaris voor de betreffende doelstelling. 
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TOELICHTING OP DE INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER

2015 2014
€ €

Specificatie ontvangen giften
giften algemeen 327.500 252.197
giften voor missionarissen 14.722 0

342.222 252.197

Specificatie uitgaven projecten en gedane giften
uitgaven voor waterprojecten Zambia 274.800 209.280
uitgaven projecten missionarissen 2.550 0
totale uitgaven projecten en gedane giften 277.350 209.280
ten laste van bestemmingsfonds projecten 42.000 0
ten laste van het resultaat 235.350 209.280

Kosten beheer en administratie
kosten bankrekening en betalingsverkeer 421 370
overige kosten 0 0

421 370


