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Voorwoord
Activiteiten
De stichting heeft ten doel: Het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in verschillende landen, met name
Home of Hope in Sri Lanka, het uitzenden van teams met hulpverleners naar verschillende landen; het
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door naar de projecten toe
te gaan met teams met hulpverleners en/of vrijwilligers.
Vaststelling jaarrekening boekjaar 2021
In de Algemene Bestuursvergadering gehouden op 5 april 2022 is de jaarrekening ongewijzigd goedgekeurd.
Het resultaat over 2021 is toegevoegd aan de overige reserves. Tevens is het bestuur gedechargeerd voor het
gevoerde beleid.

Bestuursverslag Home of Hope NL 2021
Doelstelling
De stichting heeft ten doel: Het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in verschillende landen, met name
Home of Hope in Sri Lanka, het uitzenden van teams met hulpverleners naar verschillende landen; het
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door naar de projecten toe
te gaan met teams met hulpverleners en/of vrijwilligers.
Activiteiten fondsenwerving
De financiële middelen van Stichting Home of Hope NL worden gevormd door donaties en fondsen. De website
https://www.homeofhope.nl biedt de mogelijkheid rechtstreeks een bedrag te doneren ten gunste van de
jaarlijkse begroting of financieel bij te dragen aan op de website genoemde specifieke projecten. Hiervan wordt
regelmatig gebruikt gemaakt. Vele trouwe donateurs maken maandelijks of jaarlijks een vast bedrag over ten
behoeve van Home of Hope. Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk en dankbaar.
Daarnaast organiseert Stichting Home of Hope NL jaarlijks diverse sponsorevenementen om fondsen te werven
en om contacten aan te gaan en te onderhouden met zowel nieuwe als bestaande donateurs. In 2021 was het
door de coronabeperkingen nauwelijks mogelijk dergelijke evenementen te organiseren. Desondanks heeft het
bestuur zeer regelmatig contact kunnen hebben met diverse donateurs, hetzij digitaal, hetzij – in zeer
kleinschalig verband – in persoon. In september 2021 is een bedankdiner georganiseerd op het strand van
Zandvoort, waar nagenoeg alle grote donateurs (“steunpilaren”) van Home of Hope NL aanwezig waren. Het
bestuur kijkt terug op een geslaagde avond en hoopt in de komende jaren weer evenementen te kunnen
organiseren waar alle donateurs in persoon bij aanwezig kunnen zijn.
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Nieuwe initiatieven voor Home of Hope
Kantoor managementteam:
Met een donatie van een Nederlandse sponsor zijn wij in november 2020 gestart met de bouw van een kantoor
van waaruit het management en de andere medewerkers van Home of Hope hun werk kunnen doen, vlak naast
de ingang van het terrein. Dit kantoor is medio 2021 in gebruik genomen. Het biedt ruimte voor het houden van
vergaderingen, het archiveren van privacy gevoelige informatie in afsluitbare dossierkasten, het ontvangen van
(overheids-)functionarissen, het voeren van (counseling-)gesprekken met kinderen en personeelsleden, het
geven van (seksuele) voorlichting aan de oudere kinderen, etc. Bovendien biedt het kantoor een werkplek voor
het management en andere medewerkers. Het verzorgende echtpaar, beiden lid van het management team,
hoeven al deze activiteiten niet meer vanuit hun zitkamer te organiseren en hebben weer voldoende privacy in
hun privé vertrekken.
Online Study Centre:
Ook in 2021 waren de scholen in Sri Lanka met regelmaat langere tijd gesloten ten gevolge van de
coronapandemie en kregen de 100 kinderen van Home of Hope thuis onderwijs. Om de kinderen optimaal
thuisonderwijs te kunnen geven (de scholen in Sri Lanka geven slechts zeer basaal digitaal onderwijs, dus het
management organiseert zelf de benodigde aanvullingen) is met behulp van donaties uit Nederland een Online
Study Centre gebouwd en ingericht. Er zijn in totaal 40 laptops gedoneerd om online te kunnen studeren, er zal
een goede internetverbinding aangelegd worden en het is de bedoeling dat er een groot scherm komt voor
online trainingen en onderwijs. De verwachting is dat het centrum medio 2022 in gebruik kan worden genomen.
Dit project is uniek in Sri Lanka, waar veel leerlingen verstoken blijven van onderwijs in het geval de scholen
hun deuren sluiten.
Een duurzaam en zelfvoorzienend Home of Hope
Het streven naar duurzaamheid en zelfvoorziening staat hoog op de agenda. De plantages op het terrein zijn
ook in 2021 weer uitgebreid; chilipepers, bananen-, mango-, passievruchten- en kokosnotenbomen wierpen ook
in 2021 letterlijk en figuurlijk hun vruchten af. Wat niet voor eigen gebruik diende, werd via de supermarkten van
Food City verkocht en genereerde een (zij het bescheiden) inkomen. In 2021 heeft het landbouwproject van
Home of Hope een nieuwe impuls gekregen door de donatie van een kas, waar groenten veilig in kunnen
worden verbouwd. De kas is door een Nederlandse donateur gekocht in India, verscheept naar Sri Lanka en bij
Home of Hope geassembleerd. Eind 2021 is de eerste aanplant in de kas gezet en in 2022 worden de eerste
opbrengsten verwacht.
In 2019 zijn fondsen geworven voor de uitbreiding van het bestaande aantal zonnepanelen (voldoende om in
eigen energieverbruik te kunnen voorzien), maar de plaatsing van de nieuwe panelen staat nog steeds ‘on
hold’, omdat de Electricity Board Sri Lanka de benodigde medewerking voor terug levering van de opgewekte
elektriciteit nog niet heeft verleend. Het management van Home of Hope spant zich op allerlei manieren in de
medewerking van de Electricity Board te verkrijgen, maar ook in 2021 bleef resultaat uit. Deze situatie duurt nu
al zodanig lang dat het bestuur zich beraadt op alternatieven voor de besteding van de fondsen die bestemd
zijn voor de aankoop van nieuwe zonnepanelen. Vanzelfsprekend zal hierover alleen een besluit kunnen
worden genomen na goed overleg met en met toestemming van de donateurs van de fondsen.
Voorbeeldfunctie
De interesse van de Sri Lankaanse overheid voor Home of Hope was ook in 2021 merkbaar. Regelmatig wordt
het kindertehuis bezocht door overheidsfunctionarissen en zij zijn zonder uitzondering onder de indruk van het
complex en van de manier waarop met en voor de kinderen gewerkt wordt. Home of Hope dient steeds vaker
als voorbeeld voor andere kindertehuizen in Sri Lanka. Zo worden stafmedewerkers van andere kindertehuizen
bij Home of Hope getraind en staat het terrein van Home of Hope open voor (sport-)evenementen van
kindertehuizen uit de omgeving. Dit is een goede zaak, in deze tijd waarin de samenleving van Sri Lanka veel
baat heeft bij het gevoel van saamhorigheid, naastenliefde en tolerantie.
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Financiële positie en toekomst van de stichting
2021 is -ondanks de beperkingen die de situatie rond Covid 19 met zich heeft meegebracht- een redelijk tot
goed jaar geweest voor de werving van donaties voor Home of Hope. Het financiële verslag geeft een nadere
toelichting op de cijfers.
Ondertekening,

Rebecca Bijker

Rebecca Bijker (Jun 21, 2022 08:47 GMT+2)

R. Bijker
Voorzitter

B. Lechner
Penningmeester
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Balans
Na resultaatbestemming.

Balans activa
31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa
Materiële vaste activa

1

1
1

1

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

4.000

0

371.364

286.786

Activa
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375.364

286.786

375.365

286.787
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Balans passiva
31-12-2021

31-12-2020

Eigen vermogen
Overige reserves

321.718

Kortlopende schulden
Passiva
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233.987
321.717

233.987

53.648

52.800

375.365

286.787
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Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening
2021

2020

Ontvangen giften

291.899

192.341

Uitgaven/ doelen

202.628

146.998

Brutomarge
Verkoopkosten
Algemene kosten

89.271

45.343

260

780

1.281

748

Totaal kosten
Resultaat na belasting
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1.540

1.528

87.731

43.814
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Toelichting op de jaarrekening

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Home of Hope NL is feitelijk en statutair gevestigd te Almere en is ingeschreven bij het handelsregister
onder nummer 39072432.

Algemene grondslagen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Grondslagen van materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Grondslagen van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslagen van omzet
Ontvangen giften
De ontvangen giften van derden betreffen gelden donateur en sponsoren.
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Grondslagen van inkoopwaarde van de omzet
Uitgaven/goede doelen
Betreffen uitgaven aan projecten in Sri Lanka (waar onder Home of Hope).

Grondslagen van bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

1

1

1

1

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

4.000

0

4.000

0

Materiële vaste activa
Inventaris

Vorderingen

Vorderingen
Overige vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Tegoeden op bankrekeningen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

255.718

211.140

ING Bank N.V. Vermogen
Spaarrekening

91.815

51.815

ASN Bank Sparen

23.831

23.831

371.364

286.786

Tegoeden op bankrekeningen
ING Bank N.V. Betaalrekening

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Verloop overige reserves
Verslag jaar
Algemene reserve

Totaal

233.987

233.987

87.731

87.731

321.718

321.718

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

53.648

52.800

53.648

52.800

Verloop overige reserves
Eindsaldo
Beginsaldo
Allocatie van het resultaat

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden
Overige schulden

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

Overige schulden
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

Vooruitontvangen bedragen

15.248

0

Vooruitontvangen zonnepanelen

28.000

28.000

Vooruitontvangen Office building

0

10.400

10.400

14.400

53.648

52.800

Overige schulden

Vooruitontvangen AFAS project
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Ontvangen giften
Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

Dotaties/ giften

183.325

118.341

Special School

20.824

39.500

Keuken en ICT

0

10.500

Office building

10.400

6.000

AFAS project

39.900

5.600

0

12.400

Greenhouse

10.500

0

Computers

26.950

0

291.899

192.341

Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

130.300

117.498

Special School

18.498

17.900

Office Building

9.000

6.000

AFAS project

21.530

5.600

Greenhouse

16.400

0

6.900

0

202.628

146.998

Ontvangen giften

Revalidatiecentrum

Uitgaven/ doelen

Uitgaven/ doelen
Uitgaven/goede doelen

Computers
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Totaal kosten
Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

260

780

1.281

748

1.540

1.528

Totaal kosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
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