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Bestuursverslag 

 

Voorwoord 
 
In dit bestuursverslag staan de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten die zich hebben afgespeeld in 2021. 
Hiernaast zijn de behaalde resultaten in 2021 per project verder toegelicht.  
 
Ook in 2021 heeft IHHNL de nadelen van Covid-19 ervaren. 
Van vrijwilligers die op het laatste moment te horen kregen 
dat ze een land niet mochten inreizen tot de nadelige 
gevolgen voor ons kantoorpersoneel dat zich moest houden 
aan de maatregelen. Het doet ons een genoegen om te delen 
dat wij trots zijn op alle vrijwilligers en medewerkers die hun 
flexibiliteit en volle inzet hebben gegeven ondanks deze 
ontwikkelingen. 
 
Het jaar 2021 was ondanks Covid-19 een jaar waarin wij als 
organisatie een grote groei van onze donaties hebben gezien. 
De resultaten zijn te danken aan de vrijwilligers, donateurs, 
de partners waarmee we samenwerken en onze 
medewerkers. Namens het bestuur bedanken wij éénieder 
die direct of indirect een bijdrage heeft geleverd voor het 
behalen van onze doelstellingen. 
 
IHHNL is in de afgelopen jaren ver boven verwachting 
gegroeid, dit ging gepaard met een toename in ons 
kantoorpersoneel. Het streven is dat wij in het jaar 2022 
stappen zullen zetten om de professionaliteit op een hogere 
standaard te realiseren die zal bijdragen aan de lange termijn 
doelstellingen van IHHNL.  
 
Abdurrahman Katırcı – Voorzitter IHHNL 
 

De visie van IHHNL 
 

• De gevolgen van oorlogen en natuurrampen herstellen en de slachtoffers aan een volwaardige terugkeer in de 
samenleving helpen; 

• Samenwerking tussen verscheidene hulporganisaties faciliteren en bevorderen, en middels dit proces voorloper 
zijn op het gebied van hulpverlening; 

• Bevolkingen die hulp nodig hebben van dienst zijn door hen en hun organisaties te ondersteunen; 

• In crisissituaties acuut reageren om de schade te beperken en crisisgebieden zo snel mogelijk te bereiken; 

• Duurzame oplossingen en projecten ontwikkelen; en 

• Mensen aansporen om armoede te verhelpen en sociale eerlijkheid te bevorderen. 
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De missie van IHHNL 
 

• De internationale samenleving waarin men tegenwoordig leeft is veranderd tot een plaats waarin er in 
vergelijking tot het verleden meerdere bloedbaden, verbanningen, overtredingen van mensenrechten en 
misdrijven plaatsvinden; 

• De overtredingen van mensenrechten zullen vanaf heden door burgerlijke organisaties doelgerichter aangepakt 
worden; 

• IHHNL is een organisatie die geen deel wenst uit te maken van bovengenoemde overtredingen en doet zijn 
uiterste best om de wereld tot een betere plek van bestaan te maken; 

• IHHNL is er om de vergeten en onbereikbare benadeelde werelddelen te bezoeken, de onbereikbare plekken te 
bereiken en voor eenzame mensen nieuwe hoop te betekenen; 

• IHHNL is er om de emigrante en immigrante ouderen, vrouwen, kinderen, zieken en gewonden te helpen door 
hen te voorzien in voedsel, onderdak en medicijnen; en 

• IHHNL neemt hiermee de zware taak op zich om onveranderlijke waarden en normen in een veranderende 
wereld levend te houden. 

 

Inkomstenbronnen van IHHNL 
 
Grootste deel van de inkomsten van IHHNL is afkomstig uit particuliere donaties. IHHNL streeft om de risico’s die 
particuliere donaties kunnen beïnvloeden te minimaliseren. Om ons donateurenbestand intact te houden worden 
de volgende handelingen verricht: 

• Particuliere donateurs ontvangen beeldmateriaal 
en documentatie als terugkoppeling voor 
uitgevoerde projecten; 

• Benutting van social media platformen;  

• Een stijging van de inflatie resulteert in een 
afname van de bestedingen die donateurs 
kunnen verrichten. In het vervolg zullen meer 
projecten met lagere budgetten volgen om dit 
effect te mitigeren; en 

• Voor het behoud van huidige en de aantrekking 
van nieuwe donerende stichtingen, krijgen de 
kennismakingsgesprekken meer aandacht. 

 

Risico’s bij project uitvoering 
 
Projecten in het buitenland worden met partnerorganisaties uitgevoerd. Hierbij stelt IHHNL onder andere de 
volgende eisen bij een partnerorganisatie: 

• Partnerorganisaties moeten continuïteit hebben in hun organisatiestructuur voor duurzame relaties; 

• Partnerorganisaties moeten voldoende personeelsleden hebben voor de uitvoering van projecten; 

• Partnerorganisaties moeten in staat zijn om behoeftes te identificeren in hun land voor impactvolle projecten; 

• Partnerorganisaties moeten in staat zijn om de nodige rapportage en documentatie te verstrekken; en 

• Door het jaar heen zijn er online vergaderingen met de partnerorganisaties, voornamelijk voor grote projecten 
welke plaatsvinden in de Ramadan en Qurban periode. Partnerorganisaties worden tijdens deze vergaderingen 
geïnformeerd inzake de rapportagevereisten en aantal behoeftigen die ze dienen te voorzien in opdracht van 
IHHNL.  
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De landen waarin wij actief zijn behoren volgens internationale rapporten tot de 50 landen met de meeste armoede. 
Deze landen dragen tevens risico’s ten aanzien van corruptie en burgeroorlogen. Om de veiligheid van een project 
en zijn vrijwilligers te garanderen voert IHHNL de volgende stappen uit: 

• Voordat een project begint informeert IHHNL zich over de stabiliteit van het land middels de partnerorganisaties 
en andere zoekbronnen; 

• Om te achterhalen of de hulpprojecten impact maken, worden lokale overheden benaderd in aanvulling op de 
partnerorganisaties; 

• Om te bevestigen dat hulpmateriaal wordt verkregen conform de projectbeschrijving, worden facturen en 
overige documenten afgestemd; en 

• In de landen waarin we actief zijn kunnen terreurorganisaties aanwezig zijn als gevolg van politieke instabiliteit. 
Projectvrijwilligers moeten in desbetreffende landen handhaven dat onze hulp niet in handen komt van 
dergelijke organisaties. IHHNL is trots dat zij vrijwilligers stuurt naar projectlanden om te controleren of hulp op 
de juiste plek en in goede staat terecht komt. Hoewel er hoge kosten worden gemaakt voor reis -en 
verblijfkosten, zal IHHNL deze praktijk voortzetten om het vertrouwen in stand te houden.  

 
De pandemie heeft ervoor gezorgd dat het bestedingspatroon van donateurs is veranderd. Overtollig geld van 
donateurs is door de donateurs deels gebruikt voor het doneren aan goede doelen. IHHNL heeft hiervan ook de 
positieve ontwikkelingen mogen ervaren, waardoor zij meer hebben gedoneerd aan IHHNL in 2021.  
 
Vanwege beperkende maatregelen waren een aantal landen niet bereikbaar vanuit Nederland. In die landen hebben 
de partnerorganisaties de benodigde activiteiten uitgevoerd. Beeldmateriaal is in ontvangst genomen voor gevallen 
waarbij het niet mogelijk was dat onze vrijwilligers het land konden bereiken. Desondanks zijn we naar de meeste 
projectlanden geweest waar onze vrijwilligers de projecten hebben gecoördineerd. 
 

Doelen en resultaten van hulpprojecten  
 
Voedselprojecten 
Voedselhulp bedraagt een groot deel van de hulpprojecten binnen IHHNL. Als lange termijn doelstelling streeft 
IHHNL om elk jaar projecten te starten in nieuwe landen waarbij er behoefte is (nood)hulp. Voedselprojecten zijn 
noodzakelijk, omdat miljoenen mensen sterven vanwege onvoldoende voeding. Gezien de recente ontwikkelingen 
zijn wij van mening dat voedselhulp een project is dat jaarlijks terug dient te komen.  
 
Nood Voedselhulp Projecten  
Zowel in oorlogsgebieden als in regio’s die aangetast zijn door natuurrampen, zijn noodhulpprojecten voor 
behoeftige mensen van levensbelang. De ‘Nood Voedselhulp Projecten’ zijn daarom één van de meest belangrijke 
projecten van IHHNL. In 2021 hebben we tijdens de Ramadan periode 49.398 voedselpakketten in 31 landen en in 
het resterende deel van het jaar, 22.768 voedselpakketten in 24 landen uitgedeeld. Zodoende hebben we in het jaar 
2021 in totaal 1.992 ton voedsel aan 72.166 behoeftige families gedistribueerd. 
 
Vlees, rijk aan proteïne, is voor veel behoeftige mensen in ontwikkelingslanden een luxe voedingsproduct en veelal 
geen onderdeel van hun dagelijkse voedingspatroon. Om deze mensen van vlees te voorzien hebben we in 2021 in 
29 landen vlees van 4.526 grootvee en 1.819 kleinvee gedeeld, waar meer dan 840.000 behoeftige mensen van 
hebben geprofiteerd.  
 
Onderwijs Projecten 
Met het besef dat “Onderwijs de sleutel tot welslagen en geluk” vormt, blijven wij als organisatie onze 
onderwijsprojecten continue in hulpbehoeftige landen realiseren.  
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Het is triest dat miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden, door een tekort aan schoolgebouwen, geen onderwijs 
kunnen volgen. IHHNL zet zich hard in om onderwijsgebouwen te bouwen, te renoveren en scholen op te richten. 
Tot nu toe hebben we in zeven landen negen schoolprojecten gerealiseerd. In deze scholen volgen 2.700 leerlingen 
onderwijs. IHHNL heeft in 2021 in drie landen vijf schoolprojecten verwezenlijkt. Momenteel hebben we in twee 
landen twee schoolprojecten lopen.  
 
IHHNL is een organisatie die 29 jaar lang projecten in arme landen realiseert. Om deze projecten te coördineren 
reizen jaarlijks 100 vrijwilligers naar het buitenland. Uit hun observaties en rapporten van andere organisaties, 
stellen wij dat veel kinderen in behoeftige landen niet naar school kunnen wegens een tekort aan schoolspullen. Het 
komt ook voor dat een merendeel van deze kinderen naar school gaat om vervolgens alleen maar naar de docent te 
luisteren. We realiseren doorgaans schooltassen en schoolspullen campagnes om meer behoeftige kinderen te 
helpen in hun onderwijsproces. De organisatie heeft in het jaar 2021 in 15 landen 7.882 behoeftige leerlingen 
voorzien van schooltassen en schoolspullen. 
 
Waterprojecten  
Wereldwijd is het tekort aan water en waterbronnen nog steeds een groot en cruciaal probleem. 
Klimaatveranderingen, een toename van de wereldbevolking en ongelijke verdeling van waterbronnen zijn factoren 
die bovenstaande situatie in de nabije toekomst zullen versterken. Rapporten van internationale organisaties tonen 
aan dat 1,1 miljard mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater, waardoor er jaarlijks zeven miljoen mensen 
komen te overlijden.  
 
Sinds 2005 realiseert IHHNL waterhulpprojecten in behoeftige landen. In 2021 heeft de organisatie in 13 landen 
4.617 waterputten geopend en zodoende 1,3 miljoen mensen van schoon drinkwater voorzien. Tot op heden heeft 
de organisatie in totaal 11.944 waterputten geopend, waarvan 3,6 miljoen mensen profiteren.  
 
Weesprojecten  
Oorlogen, natuurrampen en ondervoeding resulteren in een toename van het aantal weeskinderen op de wereld. 
Uit onderzoeken blijkt dat er wereldwijd ongeveer 160 miljoen weeskinderen zijn. Deze weeskinderen bevinden zich 
gewoonlijk in landen waar oorlog, natuurrampen en armoede voorkomen. In arme landen worden deze kinderen 
niet beschermd door een voogd, maar lijden een troosteloos bestaan in verlaten gebieden. Doorgaans komt het 
voor dat deze kinderen terechtkomen in het web van kwade en duistere personen, waardoor hun toekomst en die 
van anderen in gevaar komt.  
 
IHHNL zet zich hard in voor deze kwetsbare kinderen van onze wereld. Middels onze weesprojecten proberen we 
deze kinderen te beschermen en in hun toekomst te investeren. De organisatie heeft in zeven landen negen 
weeshuizen gebouwd en zodoende de weeskinderen daar een veilig onderdak gegeven. Momenteel hebben we in 
drie landen vijf weeshuisbouwprojecten lopen. In 2021 hebben in totaal 4.235 weeskinderen elke maand, regelmatig 
een donatie ontvangen. Zodoende zijn ze in hun voedsel, kleding en onderwijs behoeften voorzien. Daarnaast heeft 
de organisatie in 27 landen aan 14.069 weeskinderen voorzien van kleding.  
 
Gezondheidsprojecten  
Gezonde individuen kunnen een gezonde samenleving vormen waarin mensen onder vreedzame 
leefomstandigheden kunnen leven. Gebruik maken van gezondheidsvoorzieningen is een fundamenteel recht van 
elk individu. Wegens oorlog, natuurrampen en armoede worden van wereldwijd honderden miljoen individuen 
medische hulp ontnomen.  
 
IHHNL blijft allerlei bouwprojecten realiseren, die de behoeften van mensen op elk mogelijk gebied voorzien. Zo ook 
op het gebied van gezondheid. Tot nu toe heeft de organisatie in twee landen de bouw van twee gezondheidscentra 
gerealiseerd. In twee landen lopen momenteel twee andere gezondheidscentra projecten. In het Arakan 
vluchtelingenkamp in Bangladesh, het vluchtelingenkamp in Somalië en Tsjaad zijn zo’n 3.000 patiënten behandeld 
en voorzien van medicijnen.  
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Wereldwijd hebben 20 miljoen mensen last van staar (cataract), veroorzaakt door ondervoeding en geografische-
klimaat omstandigheden. Alleen al in Afrika leven 12 miljoen staarpatiënten. In 2021 heeft de organisatie in 5 landen 
2.093 staar patiënten geopereerd en hun duistere wereld voorzien van daglicht. 
 
Sociale Ondersteuning Projecten 
Om behoeftige mensen te helpen in hun zelfvoorziening en hun leven te verbeteren, is het van groot belang om 
duurzame projecten te ontwikkelen. Ten eerste dient elke familie onderdak te hebben conform de gemiddelde 
standaarden. Volgens analyses van onze hulpverleners leven wereldwijd 1,8 miljard mensen in fragiele huisjes of 
tenten. 100 miljoen mensen zijn genoodzaakt om te leven als daklozen. Om dit probleem te verhelpen bouwt de 
organisatie in Bangladesh, Sri Lanka en Tsjaad huizen. Momenteel zijn 10 huisprojecten gerealiseerd. 110 andere 
projecten zijn in ontwikkeling.  
 
Middels kleine bijdragen blijven we grote en duurzame projecten realiseren om het leven van behoeftige mensen 
te verbeteren. Sri Lanka is een eilandstaat en heeft een overvloed aan rivieren en meren. Hierdoor is 2,5% van de 
populatie werkzaam als visser. De organisatie heeft in 2021 in Sri Lanka 49 vissersboten gedistribueerd. Sinds 2019 
heeft de organisatie in totaal 172 Sri Lankanen voorzien met een vissersboot welke resulteert in een duurzame 
inkomensbron voor deze behoeftigen.  
 
Bovendien distribueert de organisatie, in het kader van sociale ondersteuning, marktkramen in Indonesië. De 
behoeftige mensen kunnen op deze manier elk seizoen zichzelf voorzien van inkomen, door verschillende soorten 
voedsel en drinken te verkopen. De organisatie heeft in 2021 40 marktkramen en daarmee tot op heden in totaal 
219 marktkramen gedistribueerd.  
 
In veel delen van de wereld zijn de winters hard en zwaar. Mensen in deze landen hebben meer behoefte aan 
voedsel maar daarnaast ook aan winterkleding. De organisatie heeft zich in 2021 ook hard ingezet voor deze mensen 
en winterhulpprojecten gerealiseerd. In zes landen zijn totaal 3.847 families voorzien van haardhout, steenkool, 
dekens en winterkleding.  
 
Landbouw en Veeteelt Projecten 
Het realiseren van landbouwprojecten is één van de meest efficiënte en effectieve manieren voor 
armoedebestrijding. Voor behoeftige mensen zijn voornamelijk de landbouwmaterialen en het aanleren van 
landbouwtechnieken één van de belangrijkste duurzame projecten op dit gebied. 
 
IHHNL realiseert sinds recente jaren duurzame landbouwprojecten. In 2021 is een rijstverbouwingsproject op een 
grondoppervlak van 200 hectare in Tsjaad gestart. Dit jaar zullen daarvan minstens 200 families profiteren. 
Bovendien hebben we in vijf landen in totaal 447.840 fruit en groente stekken geplant, waar duizenden 
hulpbehoeftige mensen in de toekomst van zullen profiteren. 
 
Als organisatie draagt IHHNL bij aan het creëren van duurzame oplossingen en werkgelegenheden, door 
verschillende veeteelt projecten te realiseren. In veel Afrikaanse landen, waar er woestijnklimaat en droogte heerst, 
ondersteunen wij de landen op een duurzame manier met het geitenproject. Zo heeft de organisatie in 2021 in vier 
landen 155 families voorzien van 701 geiten. 
 
Bovendien heeft de organisatie in Afghanistan 13, in Kyrgyzstan 12 en Bosnië en Herzegovina 5 families voorzien van 
kippen voor een duurzaam inkomen in het jaar 2021. De families in Afghanistan en Kyrgyzstan hebben 50 kippen en 
een kippenhok gekregen. In Bosnië en Herzegovina werden 50 kippen verstrekt aan families met een kippenhok. 
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Overzicht donaties en projectuitgaven 2021 
 
Hieronder is in een overzicht verwerkt welke type donaties er zijn ontvangen in 2021 en de gerelateerde 
projectuitgaven. 
 

Type Totaal Donaties 
Totaal 

Projectuitgaven 
Details 

Overige 
Donaties 

€ 96.511  Spaarpotten en algemene donaties. 

Algemene 
Donaties 

€ 309.371  Algemene donaties, IHHNL benut deze inkomsten op 
meerdere projectdoelen. 

Zakaat-ul Maal 
Donaties 

€ 910.969  

Hoewel het merendeel tijdens de Ramadan periode 
komt, wordt deze donatie door het hele jaar heen 
gedaan. Meestal wordt het voor voedselprojecten 
gebruikt. 

Noodhulp 
Donaties 

€ 1.557.902  
Donaties bestemd voor behoeftige slachtoffers van 
natuurrampen en oorlogen. Hierdoor varieert dit bedrag 
jaarlijks. 

Onderwijs 
Donaties 

€ 713.720 € 1.121.564 

De meest belangrijke projecten voor duurzame 
ontwikkeling. Ons doel is om meer bewustzijn te creëren 
over het belang van onderwijs en aan te sporen tot 
meer donaties. 

Voedselhulp 
Donaties 

€ 1.108.843 € 2.246.006 Voedsel donaties zijn altijd een hoge prioriteit. 

Qurban 
Donaties 

€ 2.195.811 € 2.079.879 
Hoewel het merendeel tijdens de Qurban periode komt, 
wordt deze donatie door het hele jaar heen gedaan. Het 
vlees van de Qurban wordt aan behoeftigen uitgedeeld. 

Gezondheid 
Donaties 

€ 214.969 € 433.946 
Gezondheidsprojecten zijn belangrijk, maar vanwege het 
relatief lage aantal donaties realiseren we deze 
projecten met algemene donaties. 

Sociale Hulp 
Donaties 

€ 338.509 € 460.241 
Sociale Hulp projecten zijn belangrijk, maar vanwege het 
relatief lage aantal donaties realiseren we deze 
projecten met algemene donaties. 

Water 
Donaties 

€ 3.708.919 € 3.812.117 
Water projecten zijn onze meest stabiele projecten. Ons 
budget groeit jaarlijks. 

Landbouw 
Donaties 

€ 210.511 € 199.916 

Landbouw projecten zijn essentiële en duurzame 
projecten. Vanwege het relatief lage aantal donaties, 
willen we deze projecten bevorderen met meer 
promotie. 

Veeteelt 
Donaties 

€ 47.308 € 74.633 
Veeteelt projecten zijn belangrijke duurzame projecten. 
Vanwege het relatief lage aantal donaties, willen we 
deze projecten bevorderen met meer promotie. 

Weeskinderen 
Donaties 

€ 1.968.260 € 2.119.158 
Wees projecten zijn een van onze stabiele projecten. 
Vanwege de hoge interesse van donateurs groeit het 
budget jaarlijks. 

Totaal € 13.381.604 € 12.547.459  
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Collectie methodes 2021 
IHHNL streeft en stimuleert om zijn donaties via de website te ontvangen. Hierbij hoopt IHHNL te realiseren dat het 
gebruiksgemak van online doneren door de donateurs wordt ervaren, het gemak zal resulteren tot herhaling en de 
administratie handelingen worden geminimaliseerd. Hiernaast maakt een online donatie het mogelijk dat we 
documentatie en beeldmateriaal kunnen sturen waardoor het vertrouwen groeit in onze stichting. De vruchten van 
de inspanningen in de afgelopen jaren zien we ook terug in de cijfers van 2021. Meer dan de helft van de donaties 
zijn via de website ontvangen.  
 
De bankoverboekingen vinden plaats op de rekeningen van IHHNL welke te vinden zijn op onze website, flyer en 
brochures. Tevens is er besloten om gebruik te maken van Tikkie. Hoewel het niet mogelijk is om contactgegevens 
te bemachtigen van deze donateurs zien wij dat dit resulteert in een niet te verwaarlozen deel van ons 
donatiebestand. Als IHHNL voeren wij ook automatische 
incasso’s uit. Het laatste heeft voornamelijk betrekking op 
donaties die worden uitgevoerd voor weeskinderen.  
 
Jaarlijks zien we een daling van de contante betalingen. In 
2020 bedroeg het aandeel van kwitantie donaties 16% en 
in 2021 is dit bedrag verminderd naar 10%. Ons doel is dat 
het bedrag welke via kwitanties wordt ontvangen 
verwaarloosbaar zal zijn in de toekomst. 
 

Algemene kosten 
IHHNL is in de laatste drie jaar met 48,3% gegroeid. Wij verwachten een stagnatie in de groei in verband met recente 
ontwikkelingen die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor het bestedingspatroon van onze donateurs. In de 
afgelopen drie jaar hebben we de kosten van al onze projecten kunnen dekken met een gemiddelde van 4,8%. IHHNL 
voert doorlopende projecten uit in 35 landen. De komende twee jaar streven wij ernaar om in twee extra landen 
doorlopende projecten uit te voeren. 
 
Het gemiddelde kostenpercentage op basis van de hulpinkomsten in de afgelopen drie jaar is 4,8 %. In de komende 
twee jaar schatten we dat er een kleine groei zal plaatsvinden in onze uitgaves, waarbij er een lichte stijging zal 
plaatsvinden en de uitgaves rond de 6% van de ontvangen donaties zullen uitmaken. De stijging van de kosten heeft 
deels te maken met de professionaliseringslag die wij willen realiseren welke gepaard gaat met een toename in 
kosten. 
 
In de huidige situatie hanteren we de regel om een personeelslid aan te nemen per € 1,5 miljoen aan donaties. Deze 
regel kan veranderen aan de hand van de werkindeling in de toekomst.  
 
Hieronder is een overzicht van de algemene kosten toegevoegd. Wij verwijzen naar de toelichtingen in de 
jaarrekening naar de verhoudingen tussen de lasten en uitgevoerde projecten. 
 

Algemene Kosten 2021 Omvang 

Personeelskosten  € 248.188 

Kantooruitgaven € 124.920 

Wervingskosten € 50.190 

Reis- en verblijfskosten & Portiekosten € 133.848 

Financiële baten en lasten € 41.577 

Totaal € 598.723 
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Resultaat 2021 
 
Het resultaat over boekjaar 2021 bedraagt € 617.457 en ligt veel hoger dan de begroting € - 450.000. Deze 
onderbesteding wordt veroorzaakt doordat de inkomsten € 3,3 mln. hoger lagen dan begroot. Ondanks de hogere 
bestedingen van € 12,5 mln. ten opzichte van begroot € 10,3 mln. is de stijging van de inkomsten niet 
gecompenseerd waardoor de stichting haar boekjaar afsluit met een overschot van bijna € 0,6 mln.  

 
Bestemmingsreserves 
 
Bronnen bestemmingsreserves 
Sinds 2011 vallen de werkelijke kosten lager uit dan de begroting die wordt verricht conform de verwachtingen op 
basis van ons uitgavepatroon en vergelijkbare stichtingen die als maatstaaf kunnen dienen. Naast het overschot van 
algemene en overige donaties zijn er in de bestemmingsreserve bedragen opgenomen voor projecten die nog 
afgerond moeten worden. 
 
Bestemming van bestemmingsreserves 
Besteding van de bestemmingsreserve vindt plaats bij natuurrampen en oorlogssituaties waar meer dan 10.000 
mensen behoefte hebben aan noodhulp, sociale hulp projecten waar minder wordt gecollecteerd dan begroot en 
hulpprojecten met een strategisch motief die worden voorgesteld door partnerorganisaties. Denk hierbij aan het 
uitvoeren van een waterproject om conflict tussen stammen te voorkomen in Afrika. 
 
Hieronder is een overzicht van de bestedingsreserve toegevoegd. 
 

Besteding reserve 2021 Omvang 

Overige Projecten € 382.810 

Noodhulp Projecten € 501.196 

Voedselhulp Projecten € 649.414 

Sociale Projecten € 394.405 

Totaal € 1.927.825 

 
Continuïteitsreserve 
IHHNL neemt de nodige financiële voorzorgsmaatregelen voor de continuïteit en financiële gezondheid van de 
organisatie. We beschikken over een continuïteitsreserve dat bijna twee keer zoveel is als de kosten van het 
financiële jaar 2021. Voor details inzake de lasten besteed aan doelstellingen, wervingskosten en kosten beheer en 
administratie verwijzen wij door naar de jaarrekening. De continuïteitsreserve bedraagt ultimo boekjaar € 900.000. 
 
Beleggingsbeleid 
IHHNL is een humanitaire hulporganisatie die internationaal opereert. Donateurs vormen het inkomen van de 
organisatie. IHHNL streeft om in de toekomst stappen te realiseren waarbij inkomen wordt gegenereerd via 
alternatieve bronnen. IHHNL heeft momenteel geen beleggingen en verwacht deze ook niet te hebben voor 2024. 
 
Organogram 
De directeur draagt de algemene bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de organisatie. Hiernaast moet de 
directeur verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur houdt toezicht op de financiële 
gezondheid en de risicobeheersing van de organisatie. Daarnaast wordt er ook toezicht gehouden op de uitvoering 
van de strategie en of de belangen van stakeholders voldoende zijn gewaarborgd. De Raad van Bestuur heeft de 
bevoegdheid om commissies op te richten. 
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De algemeen directeur heeft bevoegdheden conform de statuten gepubliceerd bij de KvK en legt verantwoording af 
aan de Raad van Bestuur. Kantoormedewerkers verrichten activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de 
directeur. 
 
De Raad van Bestuur krijgt geen enkele vorm van salaris. Ze doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis. De Raad 
van Bestuur kan voor de stichting gemaakte kosten declareren. Beloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden van 
kantoormedewerkers worden bepaald door de Raad van Bestuur. De directeur bepaalt de activiteiten en 
werkzaamheden van de kantoormedewerkers.  
 
Hieronder is een toelichting en organogram toegevoegd welke een visuele weergave zal zijn van IHHNL in de nabije 
toekomst. 
 
De Raad van Bestuur wordt belast met het besturen en met de algemene leiding van de organisatie. De Raad van 
Bestuur komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid toe. Hiernaast moet de Raad van Bestuur verantwoording 
afleggen aan de Raad van Toezicht wanneer deze in de nabije toekomst is opgericht. De Raad van Toezicht zal 
toezicht houden op de financiële gezondheid en de risicobeheersing, maar ook op de uitvoering van de strategie en 
of de belangen van stakeholders voldoende zijn gewaarborgd door het bestuur. De Raad van Toezicht kan (uit zijn 
midden) commissies instellen indien daar behoefte aan is. 
 
De taken en verantwoordelijkheden van zowel 
de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur 
zullen worden vastgelegd in de Statuten van de 
stichting en verder uitgewerkt in afzonderlijke 
reglementen. Deze organen zullen hun 
werkzaamheden en activiteiten vormgeven 
aan de hand van deze documenten. 
 
De directeur zal verantwoording afleggen aan 
de Raad van Bestuur. Personeelsleden zullen 
de overeengekomen werkzaamheden 
verrichten onder de verantwoordelijkheid van 
de directeur. De directeur zal zorgdragen voor 
een evenwichtig HR-beleid. De stichting zal 
zorgen voor een veilige en een gezonde 
werkplek voor personeelsleden. 
Personeelsleden zullen worden betrokken bij 
het aangenamer maken van de 
arbeidsomstandigheden op de werkplek. Het 
beloningsbeleid van personeelsleden zal 
worden bepaald door de Raad van Bestuur na 
het inwinnen van advies van de directeur. 
 
Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden 
("bezoldiging") van de directeur zal worden 
vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het 
functioneren van de directeur zal jaarlijks 
beoordeeld worden door de Raad van 
Toezicht. De honorering van de voorzitter en 
de leden van de Raad van Toezicht zal jaarlijks 
vastgesteld worden door de Raad van Toezicht 
binnen de wettelijke en ethische kaders. 
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Kwalificaties van Bestuursleden en Kantoormedewerkers 
Hieronder is een overzicht toegevoegd van de kwalificaties van bestuursleden en kantoormedewerkers van IHHNL: 

• Een bestuurslid of kantoormedewerker dient de missie en organisatiedoelen van IHHNL te ondersteunen; 

• Iemand die sociaal onaanvaardbare overtredingen begaat (zoals diefstal, gokken of drugsgebruik) komt niet in 
aanmerking om bestuurslid of kantoormedewerker te worden.  

• Iemand met een strafrechtelijke vervolging komt niet in aanmerking om bestuurslid of kantoormedewerker te 
worden;  

• Een bestuurslid of kantoormedewerker dient de kennis en ervaring te hebben om zijn functie uit te voeren, of 
zicht bieden op het beheren hiervan; 

• Een bestuurslid of kantoormedewerker zal handelen conform de gedragscodes en richtlijnen welke op te vragen 
zijn bij de organisatie; en 

• Bij aanbrengen van (niet-)materiele schade krijgen bestuursleden of kantoormedewerkers ontslag; 
IHHNL is een onafhankelijke hulporganisatie die haar hulpprojecten volledig uitvoert zonder onderhevig te zijn 
aan een andere organisatie of instantie. 

 
De bestuursleden van IHHNL in 2021 zijn: 
 

Naam Functie Bezoldiging Aanvang functie Afloop functie 

Abdurrahman Katırcı Voorzitter N.v.t 1-1 31-12 

Murat Öktener Penningmeester N.v.t 1-1 31-12 

Selami Yüksel Secretaris N.v.t 1-1 31-12 

Veli Bilge Lid N.v.t 1-1 31-12 

Necibullah Halıcı Lid N.v.t 1-1 31-12 

Mahmut Bağcı Lid N.v.t 1-1 31-12 

Yasin Küçük Lid N.v.t 1-1 31-12 

Ayhan Arslantaş Lid N.v.t 1-1 31-12 

İsmet Yen Lid N.v.t 1-1 31-12 

 

Vaststelling van de projectlanden 
Projectlanden worden gekozen uit de 50 meest arme landen volgens rapportage van de Verenigde Naties of andere 
internationale organisaties. Regio’s die getroffen zijn door humanitaire crises vanwege oorlogen of natuurrampen 
worden vastgesteld en hulpactiviteiten worden in overeenstemming met de partnerorganisatie uitgevoerd.  
 

Communicatie met hulpbehoeftigen in desbetreffende landen en regio’s 
IHHNL werkt samen met lokale partnerorganisaties die in contact zijn met hulpbehoeftigen in desbetreffende 
landen, regio’s en dorpen. Partnerorganisaties zijn in contact met lokale overheden en zijn in staat om de meest 
behoeftigen te identificeren. Hiernaast stellen ze lijsten op van behoeftigen die hulp krijgen en zorgen voor 
handtekeningen. Tevens zijn de partnerorganisaties in contact met ministeries over gezondheid en 
onderwijsprojecten om de projecten zo goed mogelijk uit te voeren en coördineren.  
 

Hulpprojecten 2022 
De organisatie streeft ernaar om in 2022 in 35 landen 31 soorten hulpprojecten te realiseren. De focus zal liggen op 
campagnes voor duurzame projecten, om meer duurzame projecten te promoten en uiteindelijk deze te realiseren. 
In dit kader hebben we met onze partnerorganisaties, bestuurders en vrijwilligers ideeën uitgewisseld en hen hulp 
gevraagd voor de ontwikkeling van deze projecten. Duurzame projecten die middels kleine bijdragen tot stand 
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komen, worden door onze donateurs positief ontvangen. Wegens de lucratieve opbrengst van landbouw en veeteelt 
projecten, zal de organisatie zich voornamelijk focussen op deze projecten. Bovendien zullen we uitgebreid 
onderzoek doen naar de verschillende mogelijkheden van de beroepsopleidingen, omdat deze op lange termijn veel 
voordelen met zich meebrengen. 
 
Ook dit jaar blijven we dezelfde motto hanteren: “Een behoeftige leren vissen, is gunstiger dan hem levenslang vis 
geven.” 
 

Toekomst- en begrotingsplannen 
De bestuurders en medewerkers krijgen training over hun taken en verantwoordelijkheden. Minstens één keer per 
jaar volgt een opleidingskamp.  
 
Vanwege groeiende cijfers verandert de werkinrichting. Voor procesverbetering worden nieuwe programma’s en 
middelen gebruikt. Om kantoormedewerkers in staat te stellen voor het gebruiken van deze programma’s en 
middelen, volgen trainingen conform voorgaande jaar. 
 
IHHNL heeft ruim 1.200 ingeschreven vrijwilligers, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen actieve en 
passieve vrijwilligers. Actieve vrijwilligers dragen bij aan donatiecampagnes en de uitvoering van projecten in het 
buitenland. IHHNL zet zich hard in voor het creëren van bewustzijn en toenemen van de groep actieve vrijwilligers. 
Jaarlijks gaan minstens 100 vrijwilligers naar het buitenland voor hulpprojecten. Het is belangrijk dat IHHNL een 
vrijwilligersbestand heeft waarvan zij op verzoek vrijwilligers kan uitzenden naar hulplanden. Om passieve 
vrijwilligers te activeren wijzen we activiteiten toe in Nederland en sturen we deze vrijwilliger bij goed vooruitzicht 
met een ervaren vrijwilliger naar het buitenland. Een vrijwilliger die zich succesvol inzet in het buitenland wordt 
geschaard onder de actieve vrijwilligers. Bij overweging van de sterke organisatiegroei, moeten we gemiddeld 20 
actieve vrijwilligers toevoegen per jaar.  
 
De regionale bestuursorganen van IHHNL in Nederland zijn een van de succesfactoren. Regionale bestuursorganen 
eisen een belangrijke rol in hulpcampagnes en het werven van actieve vrijwilligers. IHHNL heeft momenteel zeven 
regionale besturen en streeft om het aantal met zes te laten toenemen.  
 
Hieronder is onze begroting van 2022 toegevoegd waarbij er per type project de verwachte omvang is weergegeven: 
 

Type verwachte donaties Verwachte omvang 

Algemene en overige Hulpprojecten € 350.000 

Gezondheidsprojecten € 325.000 

Landbouw Projecten € 250.000 

Noodhulp Projecten € 1.200.000 

Onderwijshulp Projecten € 750.000 

Qurban Projecten € 2.250.000 

Sociale Ondersteuningsprojecten € 450.000 

Veeteelt Projecten € 65.000 

Voedsel Projecten € 1.250.000 

Water Projecten € 4.100.000 

Weesprojecten € 2.100.000 

Zakaat Projecten € 1.100.000 

Totaal € 14.190.000 
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Marketingkanalen voor hulpprojecten 
Hieronder is een overzicht toegevoegd van de marketinginstrumenten waar IHHNL gebruik van maakt ten behoeve 
van marketing en promotie. IHHNL streeft om minimale marketing uitgaven te realiseren met maximale 
donatieontvangsten. 

 
Regionale organisatiestructuur 
Hieronder is een regionale organisatiestructuur toegevoegd met toelichting hoe dit is ingericht binnen IHHNL: 
 
 

                                                                                            

 

 

                                                                                                  

 

 

13.000 volgers 6.000 volgers 95 groepsgesprekken 

142.000 jaarlijkse 
bezoekers 

642 abonnees Bestuursleden, 
vrijwilligers, donateurs 
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Algemene informatie 

De stichting betreft een stichting met volledige rechtsbevoegdheid. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 40537991. 
 
Blijkens de akte d.d. 15 mei 2008, te Amsterdam, verleden voor notaris 
mr. Alexander Evert Blom, werd de stichting per genoemde datum opgericht. 

De doelstelling 

De doelstelling van Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland wordt in artikel 2 van de 
statuten als volgt omschreven: 
 
1. Doelstelling: 
a. De stichting heeft ten doel het verlenen van humanitaire steun en financiële hulp aan personen of groepen van 
personen die getroffen worden door natuurrampen, politieke vervolging, oorlogsmisdaden en soortgelijke 
omstandigheden, waar ook ter wereld. 
 
b. het verbeteren van de leefomstandigheden; bijvoorbeeld door het slaan van waterputten, het verbeteren van 
sanitaire omstandigheden; 
 
c. het helpen bij het opzetten van projecten op het gebied van huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, waaronder 
ook begrepen het helpen bij studiefinanciering; en 
 
d. het verlenen van hulp aan asielzoekers, het doneren van kleding en goederen alsmede het geven 
van financiële steun. 
 
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
a. het verwerven van financiële middelen; 
b. het samenwerken met gelijkgestemde organisaties in binnen- en buitenland. 
 
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 
 

Bestuurder-, commissaris- en vertegenwoordigers 

Het bestuur bestaat uit negen leden. De heer H. Gündüz is algemeen directeur. 
 
Het jaarverslag ligt ter inzage op het kantoor van Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland. 
Zie www.ihhnl.org. 
 
 

Amsterdam, 12 september 2022 
 
H. Gündüz 
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Balans per 31 december 2021  

(Na voorstel resultaatbestemming) 

  31-12-2021   31-12-2020  
 € € € € 

Activa 

Vaste activa 
    

Materiële vaste activa     
Verbouwingen  39.773    33.559   
Andere vaste bedrijfsmiddelen  13.943    9.482   

   53.716    43.041  
     
Vlottende activa 

    
Vorderingen     
Overige vorderingen en overlopende activa   15.814    23.429  
     
Liquide middelen     
Kas  130    13.178   
ABN AMRO  384.664    408.822   
ING  1.886.096    219.340   
Depositorekeningen  996.684    1.699.809   

   3.267.574    2.341.149  
 

       

   3.337.104    2.407.619  
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  31-12-2021   31-12-2020  
 € € € € 

Passiva 

Besteedbaar (stichtings) vermogen     
Continuïteitsreserve  900.000    900.000   
Bestemmingsreserve  1.927.825    1.269.295   
Overige reserve  11.309    52.382   

   2.839.134    2.221.677  
     
Kortlopende schulden     
Schulden aan leveranciers en handelskredieten  -    10.890   
Schulden ter zake van belastingen en premies 
sociale verzekeringen  1.178    3.889   
Overige schulden en overlopende passiva  496.792    171.163   
   497.970    185.942  
 

       

   3.337.104    2.407.619  
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Staat van baten en lasten over 2021  

 

 

 2021  
Begroting 

2021  2020  

 

 
€ 

€ 
€ 

Baten    
Baten van particulieren  10.688.229   10.015.000   8.199.192  
Baten van bedrijven  352.386   -   124.315  
Baten van andere organisaties zonder winststreven  2.340.989   -   727.546  

Totaal baten  13.381.604   10.015.000   9.051.053  

Bestedingen aan waterprojecten 
Bestedingen aan voedselprojecten 
Bestedingen aan qurbanprojecten (offerprojecten) 
Bestedingen aan weesprojecten 
Bestedingen aan onderwijsprojecten 
Bestedingen aan sociale ondersteuningsprojecten 
Bestedingen aan gezondheidsprojecten 
Bestedingen aan landbouwprojecten 
Bestedingen aan veeteeltprojecten 

3.812.117 
2.246.006 
2.079.879 
2.119.158 
1.121.564 

460.241 
433.946 
199.916 

                 74.633 

 2.350.000 
1.580.000 
1.975.000 
1.800.000 
1.150.000 

455.000 
710.000 
135.000 

             135.000  

2.125.660 
1.315.080 
1.687.561 
1.421.814 

404.156 
477.064 
206.441 
170.866 

                          - 

Totaal bestedingen aan doelstellingen          12.547.460         10.290.000           7.808.642 
      
Lasten    
Wervingskosten  50.190   66.000   36.418  
Kosten beheer en administratie  124.920   109.000   101.575  

    

Totaal van som der lasten  12.722.570   10.465.000   7.946.635  

Saldo vóór financiële baten en lasten  659.034   -450.000   1.104.418  

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten  -   -   155  
Rentelasten en soortgelijke kosten  -41.577   -   -26.296  

Financiële baten en lasten  -41.577   -   -26.141  

Saldo van baten en lasten   617.457   -450.000   1.078.277  

De bestemming van het saldo van baten en lasten is opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. 
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Kasstroomoverzicht over 2021  
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 

  
Saldo van baten en lasten   659.034  
   
Aanpassingen voor   
Afschrijvingen   8.418  
 
Verandering in werkkapitaal   
Afname (toename) van overige vorderingen  7.723   
Overlopende activa  -108   
Toename (afname) van overige schulden  312.028   
   319.643  
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties 

  987.095  
   
Betaalde interest   -41.577  
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 

  945.518  
 
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten 

  
Verwerving van materiële vaste activa   -19.093  
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen 

  926.425  
 
 
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen 

Geldmiddelen aan het begin van de periode   2.341.149  
Toename (afname) van geldmiddelen   926.425  
Geldmiddelen aan het einde van de periode   3.267.574  
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Informatie over de rechtspersoon  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland is feitelijk en statutair gevestigd op Burgemeester 
Roëllstraat 16, 1064 BN te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40537991. 
 

Algemene toelichting  

De locatie van de feitelijke activiteiten 

St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland is feitelijk gevestigd op Burgemeester Roëllstraat 16, 1064 
BN te Amsterdam. 

Informatieverschaffing over continuïteit 

De jaarrekening van Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland is opgesteld op basis van 
continuïteit van de organisatie. 

Informatieverschaffing over schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie 
van de Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland zich over verschillende zaken een oordeel 
vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en in het bijzonder 
de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende organisaties (RJ650). 
 
Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en bestedingen, en in de financiële 
positie van de Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland. 
 
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen 
verkrijgingsprijs. De balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De 
hierdoor ontstane koersresultaten worden in de staat van baten en lasten verantwoord onder post financiële 
resultaten.  
 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 
het voorgaande jaar. 
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Grondslagen  

De waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

Op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur 
en bijzondere waardeverminderingen. De materiële vaste activa worden aangehouden ten behoeve van 
bedrijfsvoering. 
 
Vorderingen 
 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat in de 
toekomst aan de verplichtingen kan worden voldaan.  

Bestemmingsreserves 

Het eigen vermogen van St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland wordt verdeeld over diverse 
reserves. Jaarlijks wordt het resultaat door het bestuur bestemd en worden de diverse reserves gevormd. Eerst 
worden de bestemmingsreserves gevormd en daarna de continuïteitsreserve. Deze resultaatverdeling wordt 
goedgekeurd door het bestuur.  
 
Gelden waarbij door derden beperkingen zijn opgelegd aan het bestedingsdoel worden als bestemmingsfonds 
verantwoord. 
 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.  
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De waardering van de staat van baten en lasten 

De bepaling van het resultaat 

Baten worden verantwoord voor de ontvangen dan wel toegezegde bedragen zonder dat de door de eigen 
organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn 
ontvangen en ten laatste als ze zijn ontvangen.  
 
Verwerking baten 
 
In de administratie van de Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland wordt met de verwerking 
van ontvangen gelden de donateur of gever geregistreerd. Deze registratie bepaald onder welke rubriek de giften in 
de jaarrekening worden verantwoord. Uitgangspunt is dat giften van particulieren worden verwerkt bij ontvangst, 
tenzij nadrukkelijk blijkt dat het gaat om een van de andere groepen van gevers. Indien een bedrijf of instantie 
gelden van particulieren verzamelt om door te storten, worden deze giften als baten van bedrijven verantwoord. 
Dit om de transparantie richting de bedrijven en instanties te waarborgen.  
 
Verwerking lasten 
 
De lasten bestaan uit kosten besteed aan de doelstellingen, wervingskosten en kosten besteed aan beheer en 
administratie. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Bij deze 
toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. 
Directe kosten worden direct toegewezen waar ze betrekking op hebben. Indirecte kosten worden verdeeld op basis 
van een kostenverdeelsleutel. Deze kostenverdeelsleutel is gebaseerd op de naar rato verdeling van de bestedingen 
aan doelstellingen in geval van personeelskosten en reis- en verblijfskosten. De portikosten is naar rato verdeeld 
over weesprojecten en waterputprojecten, omdat deze kosten grotendeels te verdelen is onder deze projecten. De 
berekening wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 
verantwoorde transactiekosten. 
 
Overig 
 
Door in de administratie gebruik te maken van projecten, die ingedeeld zijn naar doelstelling worden kosten zoveel 
mogelijk rechtstreeks vastgelegd. Daar waar het kosten betreft die aan verschillende activiteiten kunnen worden 
toegerekend, wordt een verdeling gemaakt naar die activiteiten. In de lasten verdeelstaat worden deze kosten 
weergegeven als directe kosten.  
 
Kosten voor beheer en administratie en niet direct toerekenbare kosten (ICT, personeelszaken en facilitaire zaken) 
aan projecten worden weergegeven als indirecte kosten.  
 
De liquiditeitsrisico’s zijn beperkt, aangezien de Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland 
over meer dan voldoende liquide middelen beschikt. Er zijn geen kredietfaciliteiten bij de banken aanwezig. 
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Toelichting op de balans 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

 
 Verbouwingen Andere vaste   

bedrijfsmiddelen 
Totaal 

 € € € 

Stand per 1 januari 2021 
   

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs   33.759   17.643   51.402  
Cumulatieve afschrijvingen   -200   -8.161   -8.361  

Boekwaarde per 1 januari 2021  33.559   9.482   43.041  

Mutaties  
   

Investeringen   10.359   8.734   19.093  
Afschrijvingen   -4.145   -4.273   -8.418  

Saldo mutaties   6.214   4.461   10.675  

Stand per 31 december 2021 
   

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs   44.118   26.377   70.495  
Cumulatieve afschrijvingen   -4.345   -12.434   -16.779  

Boekwaarde per 31 december 2021  39.773   13.943   53.716  
 
De investeringen worden bedrijfseconomisch afgeschreven en kennen afschrijvingspercentages tussen de 10% en 
25%.  
 
Vlottende activa 

Vorderingen 

  31-12-2021   31-12-2020  
 € € 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Waarborgsom  7.616   7.616  
Nog te ontvangen bedragen  -   7.723  
Overlopende activa  8.198   8.090  

  15.814   23.429  
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Besteedbaar (stichtings) vermogen 

 
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven: 
 
 Continuïteits-

reserve 
Bestemmings-

reserve 
Overige 
reserve 

Totaal 

 € € € € 

Stand per 1 januari 2021 
 900.000   1.269.295   52.382   2.221.677  

Toevoeging bestemmingsreserve   -   617.457   -   617.457  
Overboeking van/naar   -   41.073   -41.073   -  

Stand per 31 december 2021  900.000   1.927.825   11.309   2.839.134  
 

  2021   2020  
 € € 

Continuïteitsreserve 

Stand per 1 januari  900.000   600.000  
Dotatie continuïteitsreserve  -   300.000  
Stand per 31 december  900.000   900.000  
 
De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat in de 
toekomst (op zijn minst twee jaar) aan de verplichtingen kan worden voldaan. Deze reserve wordt tevens 
aangehouden om bij noodhulp te kunnen anticiperen en vooruit te kunnen betalen/financieren alvorens de 
inzameling van middelen. 
 
Bestemmingsreserve 

Bestemmingsreserve ten behoeve van doelstellingen  1.927.825   1.269.295  
 

  2021   2020  
 € € 

Bestemmingsreserve ten behoeve van doelstellingen 
Stand per 1 januari  1.269.295   528.372  
Toevoeging bestemmingsreserve  617.457   1.040.923  
Overboeking van/naar  41.073   -300.000  

Stand per 31 december  1.927.825   1.269.295  
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  31-12-2021   31-12-2020  
 € € 

Bestemmingsreserve Sociale projecten 
Stand per 1 januari   294.405   40.720  
Dotatie bestemming boekjaar   100.000   253.685  
Totaal   394.405   294.405  
 

  31-12-2021   31-12-2020  
 € € 

Bestemmingsreserve Overig hulp 
Stand per 1 januari   332.810   62.957  
Dotatie bestemming boekjaar   50.000   269.853  
Totaal   382.810   332.810  
 

  31-12-2021   31-12-2020  
 € € 

Bestemmingsreserve Voedselhulp 
Stand per 1 januari   448.127   323.581  
Dotatie bestemming boekjaar   201.287   124.546  
Totaal   649.414   448.127  
 

  31-12-2021   31-12-2020  
 € € 

Bestemmingsreserve Noodhulp 
Stand per 1 januari   193.953   108.584  
Dotatie bestemming boekjaar   307.243   85.369  
Totaal   501.196   193.953  
 

  2021   2020  
 € € 

Overige reserve 

Stand per 1 januari  52.382   7.558  
Dotatie overige reserve  -41.073   44.824  

Stand per 31 december  11.309   52.382  
 
In de ‘overige reserves’ zijn gelden gereserveerd voor toekomstige uitgaven of investeringen. Hier wordt het saldo 
van inkomsten zonder specifiek oormerk welke nog niet zijn besteed en gealloceerd aan een doelstelling op 
gereserveerd met als doel om daar waar nodig in te zetten. 
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Kortlopende schulden 
  

  31-12-2021   31-12-2020  
 € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren  -   10.890  
 

  31-12-2021   31-12-2020  
 € € 

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 

Pensioenen  1.178   3.889  
 

  31-12-2021   31-12-2020  
 € € 

Overige schulden en overlopende passiva 

Administratie- en accountantskosten  29.645   22.409  
Nog te betalen projectkosten  432.001   98.063  
Te betalen personeelskosten  27.905   -  
Vakantiegeld  7.241   11.140  
Overige schuld  -   39.551  

  496.792   171.163  
 
IHHNL heeft ook projecten met een meerjarig karakter, hierbij gaat het overwegend om bouwprojecten. De 
financiering en voortgang van deze projecten vallen niet altijd gelijktijdig samen. Om goed inzicht te hebben in de 
aangegane verplichtingen zijn de resterende betalingen die verplicht zijn opgenomen alsnog te betalen 
projectkosten in de jaarrekening.  
 
Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 

De financiële gevolgen van de niet in de balans opgenomen regelingen 

Huurverplichtingen 
De stichting heeft met ingang van 1 mei 2015 een huurcontract afgesloten voor de periode van 5 jaar + 5 jaar, met 
daarna 1-jaarlijkse verlenging, voor de huur van het pand op de locatie Burgemeester Roëlstraat 16-18 te 
Amsterdam. De huurverplichting (exclusief servicekosten en btw) bedraagt € 25.800 per jaar. De huidige 
huurverplichting is € 7.032,28 per kwartaal, exclusief € 907,50 servicekosten en € 258 btw-toeslag.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

  2021  
Begroting 

2021  2020  

 

€ € € 

Baten 

Baten van particulieren  10.688.229   10.015.000   8.199.192  
Baten van bedrijven  352.386   -   124.315  
Baten van andere organisaties zonder winststreven  2.340.989   -   727.546  
 

 13.381.604   10.015.000   9.051.053  
 

  2021  
Begroting 

2021  2020  

 

€ € € 

Besteding aan doelstellingen 

Bestedingen projecten  12.165.423   10.015.000   7.607.180  
Kosten toe besteed aan projecten  133.848   115.000   62.169  
Kosten personeel toe besteed aan projecten  248.188   160.000   139.913  
 

 12.547.459   10.290.000   7.809.262  
 
 
% Bestedingen aan de doelstellingen van de geworven baten   94%  102%                  86% 
 

  2021  
Begroting 

2021  2020  

 

€ € € 

Bestedingen projecten 

Bestedingen aan waterprojecten  3.688.114   2.300.000   2.068.560  
Bestedingen aan voedselprojecten   2.181.812   1.530.000   1.282.314  
Bestedingen aan qurbanprojecten (offerprojecten)  2.020.433   1.750.000   1.645.515  
Bestedingen aan weesprojecten  2.050.224   1.925.000   1.383.621  
Bestedingen aan onderwijsprojecten  1.089.508   450.000   394.086  
Bestedingen aan sociale ondersteuningsprojecten  447.087   1.100.000   465.178  
Bestedingen aan gezondheidsprojecten   421.543   700.000   201.297  
Bestedingen aan landbouwprojecten  194.202   130.000   166.609  
Bestedingen aan veeteeltprojecten  72.500   130.000   -  
 

 12.165.423   10.015.000   7.607.180  
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  2021  
Begroting 

2021  2020  

 

€ € € 

Kosten toebesteed aan projecten 

Reis- en verblijfkosten  109.747   95.000   54.466  
Portikosten  24.101   20.000   7.703  
 

 133.848   115.000   62.169  
 

  2021  
Begroting 

2021  2020  

 

€ € € 

Kosten personeel toe besteed aan projecten 

Salaris  185.554   160.000   97.147  
Vakantiegeld  13.693   -   14.198  
Sociale lasten  34.080   -   18.670  
Pensioenen  12.182   -   6.978  
Overig  101   -   200  
Onkosten/ reiskosten  2.578   -   2.720  
 

 248.188   160.000   139.913  
 

  2021  
Begroting 

2021  2020  

 

€ € € 

Wervingskosten 

Wervingskosten  50.190   66.000   36.418  
 
De wervingskosten in verhouding met de geworven baten over het boekjaar 2021 bedraagt 0.38% (2020: 0.40%). 
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  2021  
Begroting 

2021  2020  

 

€ € € 

Kosten beheer en administratie 

Huisvestingskosten  37.283   47.000   38.277  
Accountantskosten  18.865   -   -  
Kantoorbenodigdheden  17.221   9.000   3.329  
Drukwerk  14.230   17.000   2.829  
Kosten automatisering  13.237   13.000   5.017  
Administratiekosten  7.260   10.000   17.779  
Telefoon- en faxkosten  2.526   1.000   2.961  
Overige autokosten  2.466   4.000   1.560  
Overige kantoorkosten  1.563   1.000   1.336  
Brandstof  937   6.000   805  
Assurantiepremie  914   1.000   1.447  
Overig algemeen  -   -   9.625  
Verzendkosten  -   -   13.499  
  116.502   109.000   98.464  
Afschrijvingskosten verbouwingen  4.145   -   200  
Afschrijvingskosten overige materiële vaste activa  4.273   -   2.911  
 

 124.920   109.000   101.575  
 
De kosten beheer en administratie zijn kosten die de organisatie maakt in het kader van de beheersing en 
administratievoering die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. De kosten beheer 
en administratiekosten zijn 1% van de totale lasten.  
 
 

  2021  
Begroting 

2021  2020  

 

€ € € 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Bankkosten  13.786   -   1.482  
Overige rentelasten  27.791   -   24.814  
 

 41.577   -   26.296  
 
 
 
Bestemming saldo van baten en lasten 
Bestemmingsreserve ten behoeve van doelstellingen    658.530   733.453  
Continuïteitsreserve   -   300.000  
Overige reserve   -41.073   44.824  
Totaal   617.457   1.078.277  
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 2021 

Bestedingen aan doelstellingen Bedrag Rato Personeelsbeloningen Reis- en verblijfkosten Rato Portikosten Besteed aan doelstellingen 

Bestedingen aan waterprojecten 3.688.114 30% 75.242 33.271 64%          15.490  3.812.117 

Bestedingen aan voedselprojecten 2.181.812 18% 44.511 19.683   2.246.006 

Bestedingen aan qurbanprojecten (offerprojecten) 2.020.433 17% 41.219 18.227   2.079.879 

Bestedingen aan weesprojecten 2.050.224 17% 41.827 18.495 36%            8.611  2.119.158 

Bestedingen aan onderwijsprojecten 1.089.508 9% 22.227 9.829   1.121.564 

Bestedingen aan sociale ondersteuningsprojecten 447.087 4% 9.121 4.033   460.241 

Bestedingen aan gezondheidsprojecten 421.543 3% 8.600 3.803   433.946 

Bestedingen aan landbouwprojecten 194.202 2% 3.962 1.752   199.916 

Bestedingen aan veeteeltprojecten 72.500 1% 1.479 654   74.633 

Totaal bestedingen aan doelstellingen 12.165.423   248.188 109.747   24.101 12.547.459 

 
Indirecte kosten worden verdeeld op basis van een kostenverdeelsleutel. Deze kostenverdeelsleutel is gebaseerd op de naar rato verdeling van de bestedingen aan doelstellingen in 
geval van personeelskosten en reis- en verblijfskosten. De porti kosten zijn naar rato verdeeld over weesprojecten en waterputprojecten, omdat deze kosten grotendeels te verdelen 
is onder deze projecten. De berekening wordt jaarlijks geactualiseerd.
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 2020 

Bestedingen aan doelstellingen Bedrag Rato Personeelsbeloningen Reis- en verblijfkosten Rato Portikosten Besteed aan doelstellingen 

Bestedingen aan waterprojecten 2.068.560 27% 38.045 14.811 60%         4.244  2.125.660 

Bestedingen aan voedselprojecten 1.282.314 17% 23.585 9.181   1.315.080 

Bestedingen aan qurbanprojecten (offerprojecten) 1.645.515 22% 30.265 11.782   1.687.561 

Bestedingen aan weesprojecten 1.383.621 18% 25.448 9.906 40%          2.839  1.421.814 

Bestedingen aan onderwijsprojecten 394.086 5% 7.248 2.822   404.156 

Bestedingen aan sociale ondersteuningsprojecten 465.178 6% 8.556 3.331   477.064 

Bestedingen aan gezondheidsprojecten 201.297 3% 3.702 1.441   206.441 

Bestedingen aan landbouwprojecten 166.609 2% 3.064 1.193   170.866 

Bestedingen aan veeteeltprojecten 0 0% 0 0   0 

Totaal bestedingen aan doelstellingen 7.607.180   139.913 54.466   7.083 7.808.642 

 
Indirecte kosten worden verdeeld op basis van een kostenverdeelsleutel. Deze kostenverdeelsleutel is gebaseerd op de naar rato verdeling van de bestedingen aan doelstellingen in 
geval van personeelskosten en reis- en verblijfskosten. De porti kosten zijn naar rato verdeeld over weesprojecten en waterputprojecten, omdat deze kosten grotendeels te verdelen 
is onder deze projecten. De berekening wordt jaarlijks geactualiseerd.
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Overige toelichtingen 

Gemiddeld aantal werknemers 

Tekstuele toelichting 

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode 

Het gemiddeld aantal werknemers in 2021 is op basis van FTE 5, (2020; 3).  
 
Bezoldiging van bestuurders en commissarissen 

Bezoldiging directie 

Gegevens             2021             2020 

Naam H. Gündüz H. Gündüz 

Functie Algemeen directeur Algemeen directeur 

Aanvang en einde functievervulling 01.01 - 31.12 01.07 - 31.12 

Deeltijdfactor in fte 1,00 1,00 

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja 

Bezoldiging € € 

Beloning inclusief belastbare onkostenvergoedingen 45.202 31.764 

Beloning op termijn (pensioenbijdrage)             4.016             1.385 

Totaal 49.218 33.149 

 
De directeur de heer H. Gündüz heeft een vast dienstverband op basis van 40 uur per week. Indiensttreding 1 juli 
2020 als algemeen directeur en vervult per 31 december 2021 nog steeds zijn functie.  
 

Amsterdam, 12 september 2022 

St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland 
 
   
   
   
Hüseyin Gündüz    
Algemeen directeur    
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Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze  

algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie 

Nederland 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Internationale Humanitaire 

Hulporganisatie Nederland te Amsterdam gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland per  

31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met  

de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. 

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 

ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening'.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie 

Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 

de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel.  

 

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd 

Op de jaarrekening 2020 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn 

de ter vergelijking opgenomen bedragen in de staat van baten en lasten en de 

daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen 

bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit het bestuursverslag. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het 

bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. In dit 

kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, 

tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 

is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

 

Amsterdam, 12 september 2022   Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

 

 

      M. Belkadi RA 
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