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BESTUURSVERSLAG

algemene gegevens

De stichting is op 7 juni 2005 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. 
De reden voor de naamswijziging is de samenwerking met Overland Missions USA en het streven
en doel om het "model" van hun ook toe te gaan passen in Nederland, hierover meer in het verslag. 

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

Door de verregaande samenwerking met Overland Missions USA zullen er in de toekomst ook 
bestuurders van Overland Missions USA zitting nemen in het bestuur van onze stichting, de formele
benoeming zal tzt geschieden. 

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

verslag van het bestuur
We hebben een bijzonder jaar achter de rug, waarin veel is gebeurd zowel in de uitvoering van 
projecten als organisatorisch bij de stichting zelf. 

In de eerste van maanden van 2014 zijn we druk geweest met het opknappen en gebruiksklaar maken
van de trucks en heftruck die wij in 2013 hebben aangeschaft. De trucks en heftruck zijn eind maart
2014 op transport gegaan en zijn in april 2014 in Zambia aangekomen. De trucks en heftrucks worden 
inmiddels volop ingezet op de projecten in Zambia. In de tijd dat de trucks in Zambia zijn aangekomen
is er een monteur vanuit Nederland naar Zambia gegaan voor enerzijds het geven van instructie voor
de nieuwe trucks en anderzijds onderhoud plegen aan het andere materieel in Zambia. 

Eén van onze (bedrijfs)donateurs te weten HEBO uit Zwartsuis vierde hun 25-jarig jubileum in 2014. 
Op de uitnodiging naar hun gasten stond als cadeautip "gift aan Overland Missions", met deze actie
hebben wij zo'n € 8.400,-- aan extra giften ontvangen. Hiervoor zijn wij HEBO en hun gasten natuurlijk
uitermate dankbaar. 

Zoals hierboven al vermeld hebben wij in 2014 de statuten van de stichting gewijzigd. De voornaamste
wijziging is de naamswijziging in Stichting Overland Missions The Netherlands. In de afgelopen jaren 
hebben wij al veel samengewerkt met Overland Missions gevestigd in de USA en van beide kanten is
er het doel en streven om deze samenwerking uit te bouwen. In de praktijk zal de samenwerking er als
volgt komen uit te zien. Overland NL zal zijn uiterste best gaan doen om nieuwe donateurs te zoeken in 
Nederland. Daarnaast is het ook een doel om missionarissen te zoeken in Nederland die op projecten
van Overland willen gaan werken. 
In de uitvoering van de projecten zal Overland NL meehelpen met de reeds lopende waterprojecten van 
Overland USA in in eerste instantie Zambia. De hulp vanuit Nederland zal zowel financiële als 
materiële steun zijn, waarbij te denken valt aan inzet van mensen en facaliteren van benodigdheden.
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Overland USA werkt veel met missionarissen. Deze missionarissen gaan zelf op zoek naar donateurs
en sponsoren om hun uitzending naar het betreffende project van Overland USA te bekostigen. 
De giften van de donateurs zijn giften aan Overland USA en Overland USA gebruik deze giften om de 
betreffende missionaris te bekostigen. Het doel is om de missionarissen voor langere tijd en het liefst 
permanent in te zetten op het betreffende project.
Op het moment van schrijven van dit jaarverslag zijn wij met 1 mogelijke missionaris in gesprek die via
Overland NL wil gaan werken in Zambia.

De toekomst zien wij met veel vertrouwen tegemoet, al beseffen wij ons heel goed dat er nog veel 
werk moet worden verzet om het "model" van Overland USA in Nederland succesvol en structureel
op te zetten. 

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

€ € € €
ACTIVA

Liquide middelen 45.962 3.415

45.962 3.415

PASSIA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 3.962 3.415

Bestemmingsfondsen 42.000 0

45.962 3.415

  

2014 2013
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INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER

€ € € €

Inkomsten
ontvangen giften 252.197 206.200

252.197 206.200

Besteed aan doelstellingen
Uitgaven projecten en gedane giften 209.280 205.139

Kosten beheer en administratie
kosten bankrekening 370 358
overige kosten 0 0

370 358

Resultaat 42.547 703

Resultaatbestemming:
toegevoegd aan bestemmingsfonds 42.000 0
toegevoegd aan continuïteitsreserve 547 703

42.547 703

2014 2013
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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 3.415
bij:
uit resultaatbestemming 547
Stand per einde boekjaar 3.962

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. 

bestemmings
fondsen
€

Stand begin boekjaar 0
bij:
uit resultaatbestemming 42.000
af:
uitbetaalde bedragen 0
Stand per einde boekjaar 42.000

De bestemmingsfondsen zijn 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 stand bestemmingsfondsen
- waterprojecten Zambia 42.000

42.000
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TOELICHTING OP DE INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER

2014 2013
€ €

Specificatie uitgaven projecten en gedane giften
financiële bijdrage waterprojecten Zambia 209.280 215.739
aanschaf truck voor waterproject Zambia 0 11.900
totale uitgaven projecten en gedane giften 209.280 227.639
ten laste van bestemmingsfondsen 0 22.500
ten laste van het resultaat 209.280 205.139


