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Jaarverslag 2018
Stichting Geloof Hoop En Liefde te Enkhuizen
Op de website moeten de volgende 9 gegevens van de ANBI staan per 1 Juli 2019;
De Naam;
Stichting Geloof, Hoop en Liefde (Faith, Hope and Love)
RSIN of fiscaal nr. ;
RSIN 803234351 kvk 41236156
Contact gegevens;
Poortland 53, 1602MC Enkhuizen, Nederland. +31 228316646
GeloofHoopEnLiefdeRwanda@yahoo.com
http://www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl
Bestuur samenstelling; 5 leden;
Bestuur Voorzitter; Peter Gatete
Bestuur Secretaris; Daniel Huisman
Bestuur Penningmeester; Marjan Gatete Dijkstra
Bestuur Bestuurslid; Frans Nijhof
Bestuur Bestuurslid; Paul de Kloe
Beleids Plan;
a. Het werk;
De stichting wil het Rwandese volk helpen zowel op het materiële als op het geestelijke vlak en doet
dat in een direct contact met de evangelische kerk in Rwanda.
b. Fondsenwerving;
We maken tenminste 2x per jaar een Nieuwsbrief waar wij de projecten in voorleggen met de vraag
een donatie te doen. Ook houden we een jaarlijkse collecte.
c. Beheer van het vermogen;
Via de bankrekeningen beheren de penningmeester en de voorzitter het vermogen.
d. Besteding van het vermogen;
De onkosten in NL worden betaald en bedragen worden overgeschreven naar de bankrekening in
Rwanda waar Pastor Faustin het geld naar de projecten brengt. De vliegreis- en onderhoudskosten
worden voor maximaal 2 vrijwilligers per jaar betaald, die vanuit NL naar Rwanda gaan om een
maand mee te helpen en om de projecten te overzien.

6) Beloningsbeleid voor Bestuurders; Wij hebben geen beloningsbeleid, slechts
onderhoudkostenvergoeding in de vorm van een benzine bon vergoeden voor vergaderingen etc.
7) Doelstelling; DOEL
Artikel 2. De stichting – die geen winst beoogd – heeft ten doel het evangelie van Jezus Christus uit te
dragen in woord en daad, door verkondiging, training en goede werken.
Artikel 3. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. De meest benadeelde en arme mensen helpen ongeacht; religie, ras, etnische achtergrond en leeftijd in
het buitenland zoals Rwanda. Mensen die een genocide, oorlog, geweld, armoede of rampen hebben
meegemaakt of de gevolgen daarvan ervaren.
b. Mensen en hun kinderen helpen die aids of andere desastreuze ziektes hebben of daar de gevolgen
van ervaren. Voor de kinderen kan dit in vorm van het betalen van school materialen en schoolgeld,
kleding en welke vorm dan ook.
c. Voor de jeugd en volwassenen kan dit in de vorm van korte of langere vervolgopleidingen en hun
materialen geven zoals naaimachines, gereedschappen, motorfietsen etc. of een start kapitaal om hun
snel aan een baan of eigen zaak te helpen of om een huis voor hen te bouwen.
d. In het buitenland het verkrijgen of kopen van landgoed en gebouwen of het bouwen van gebouwen om
daarin de projecten te kunnen verwezenlijken.
e. Evangelisatie door ondermeer het ontwikkelen en opzetten van evangelisatiebijeenkomsten en
projecten en het trainen van mensen in diverse vormen van evangelisatie;
f. Zending door ondermeer het ondersteunen van zendingsprojecten en het trainen van voorgangers en
oudsten van gemeentes in zendingsgebieden en het financieel ondersteunen van werkers in zending
gebieden;
g. Het opzetten van een trauma centrum om leiders, voorgangers, pastoors, socialenwerkers en wie dan
ook geïnteresseerd, om die op te leiden om anderen te kunnen helpen met hun genocide, oorlog,
geweld of mishandeling etc. trauma’s.
h. Het opzetten van land en tuinbouw, veeteelt en pluimvee projecten zodat de bevolking daar zelf mee
verder kan gaan en zelf geld verdienen.
i. Projecten realiseren om schoon water toevoer te bevorderen en rioolwater goed af te voeren en
sanitaire verbeteringen te maken zoals het plaatsen van wc’s en keukens
j. En al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.
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8) Verslag van uitgeoefende activiteiten;
Projecten in Rwanda t/m 2018
Conferenties; 2005 – 2008;
Een Evangelist uitnodigen te spreken in de Conferenties die wij organiseren voor een aantal
dagen op verschillende plaatsen zowel in de openlucht als in gebouwen.
Aidskinderen; 2006 – 2011;
64 kinderen helpen naar school te gaan door kleren, schoenen en schoolmaterialen te betalen.
Het zijn kinderen van wie een of beide ouders Aids hebben of een of beide daaraan zijn
overleden of het kind verlaten hebben daardoor. (Deze mensen helpen we verder in het “Cursussen” Project.)
Naaischolen; 2008 – heden;
Jongelui een jaarlang les geven in ons eigen gebouw in Kigali. Ze leren een naaimachine te
gebruiken en leren naaien en daarna als ze geslaagd zijn krijgen zij een naaimachine en een
start kapitaal mee om zo hun eigen zaak te kunnen beginnen
Tuinbouw;
2008 – 2010;
Geld geïnvesteerd om een stuk land te beplanten met tomaten en maïs zodat na de oogst er
van de opbrengst weer geplant- en van geleefd kan worden.
Straatkinderen; 2009 ;
Straat kinderen en jongelui helpen zodat ze niet meer op straat hoeven te leven.
Toiletten;
2010 – heden ;
Verschillende toiletten gebouwd en een water tank voor betere hygiëne.
Cursussen;
2011 – heden;
Voornamelijk voor de kinderen uit het Aidskinderen project die nu jongelui zijn die nog geen
werk hebben, te helpen door ze een cursus te geven. Chauffeurs van auto’s of motorfietsen,
Cathering cursus, Computercursus, Kapsalon cursus.
Leberatha;
2012 – 2013;
Een huis gebouwd voor een vermikte vrouw en haar baby. (Verminkt sinds 1994 door de genocide).

9) Financiële verantwoording;
De Stichting ontvangt gemiddeld 20’000 Euro per jaar op de 2 rekeningen.
Meer dan 90% (Het vastgestelde Minimum) wordt aan het doel besteedt, (niet aan de bestuurs leden.)
Minder dan 25% (Het vastgestelde Maximum) wordt aan fondsenwervingkosten besteed.
Meer dan 75% (Het vastgestelde Minimum) wordt aan de projecten en overzicht daar besteed.
Administratiekosten blijven onder de 6% (Het vastgestelde Maximum)
De stichting ontvangt niet meer dan 2057 Euro (Het vastgestelde belastingvrije Maximum) van 1 enkel persoon
per jaar.
Vrijwilligers mogen niet meer dan 1500 Euro per jaar per persoon ontvangen van de Stichting (Het
vastgestelde Maximum).

Uitzondering is als de giften speciaal op naam van die persoon als vrijwilliger gegeven worden via
de bankrekeningen van de Stichting voor zijn of haar onderhoudskosten.
Vrijwilligers;
Er werken 20 vrijwilligers parttime in de technische, fondsenwerving, administratieve en
hulpverlening dienst per jaar. Tenminste 2 vrijwilligers reizen af naar Rwanda vanuit NL voor een
maand per jaar. In Rwanda zijn er nog eens 10 vrijwilligers die meehelpen.
Vrijwilligers uit NL die naar Rwanda gaan krijgen giften uit hun omgeving of via
thuisfrontcommissies. Ook worden giften rechtstreeks doorgestuurd via de bankrekeningen van de
Stichting speciaal bestemd voor bepaalde vrijwilligers. Voor andere vrijwilligers betaalt de stichting
onderhoudskosten en reiskosten vanuit NL naar Rwanda en de onderhoudskosten bestaan
voornamelijk uit;
Verzekering 20% Huisvesting 20% Huishouding 20% Transport 20% Diversen 20%
Er zijn ongeveer 150 donateurs per jaar.
20 geven per maand en 100 geven eenmalig of onregelmatig per jaar, 20 geven meer dan 250,= p/j.
De Fondsenwervingbrief / Nieuwsbrief wordt tenminste 2x per jaar verstuurd.
Deze gaat naar 100 Email adressen in NL en minstens 2x per jaar op papier naar ongeveer 200 post
adressen en persoonlijk uitgedeeld.
De Fondsenwervingbrief / Nieuwsbrief staat op de website en is te downloaden in pdf.
De Stichting doet niet aan Sponsoring. Dat houdt in dat er geen namen genoemd worden van
bedrijven of personen die de Stichting steunen. (Anders zou de Stichting belasting moeten betalen voor het maken van reclame.)
2

Hieronder het 2018 Financieel Jaarverslag van Stichting “Geloof Hoop en Liefde” te Enkhuizen. (ANBI)
De onder genoemde bedragen zijn opgeteld van de 2 bank rekeningen van de Stichting;
ABN/AMRO Bank 492056056
IBAN= NL05 ABNA 0492056056
ING Bank 6931133
IBAN= NL12 INGB 000 69311 33
Dank aan iedereen die de stichting met een gift hebben ondersteund,
Het totaal bedrag van de giften nam toe t.o.v. het jaar 2015.
De Onkosten over het jaar 2018 zijn wat toegenomen vergeleken met vorig jaar.
De bezoekkosten aan de diverse projecten in Rwanda 2018 zijn minimaal gehouden.
In 2018; 1 persoon een eenmalige retourreis naar Rwanda vanuit NL.
In 2018 is meer besteed in Rwanda aan de diverse projecten vergeleken met 2017.
De stichting streeft ernaar om een reserve te behouden dat dient als een buffer om alle projecten en de
doelstelling van de stichting voor 1+ jaar in de toekomst te kunnen garanderen voor mensen in nood.
50% van de reserve is bestemd voor het al voorziene onderhoud van de gebouwen van de Naaischolen.
50% van de reserve is bestemd om projecten te helpen die nog niet genoeg fondsen hebben.

Balans 2018
per 31 december 2018
bedragen x 1 euro
Vooruitbetaalde tel.kosten
Diverse vooruitbetaalde posten
Kas
ING Rekening
AMRO Rekening
Spaarrekening bank
Totaal activa

€
€
€
€
€
€
€

2018
0,00
0,00
25,00
1’065.48
3’012,80
4’200,03
8’303,31

2017
€
0,00
€
0,00
€
27,12
€ 2’114,38
€
408,75
€ 8’738,20
€ 11’288,45

Reserve begin v.h. jaar
Resultaat Boekjaar
Reserve einde v.h. jaar
nog te betalen kosten administratie
nog te betalen overige kosten
Totaal passiva

€ 10’405,13
€ -2’881,82
€ 7’523,31
€
780,00
€
0,00
€ 8’303,31

€ 15’109,56
€ -4’704,41
€ 10’405,15
€
883,30
€
0,00
€ 11’288,45

Baten en Lasten 2018
Bij
Baten
Af
Af
Af
Af
Lasten
Resultaat
Boekjaar

€ 13’514,15 Van Eigen Fondsenwerving
€ 13’514,15 Totaal Bij
€
780,00 5% Administratie
€ 2’832,92 17% Kosten Eigen Fondsenwerving
€ 1’103,48 7% Projecten Rwanda Bezoeken en Overzien
€ 11’679,57 71% Feitelijk aan Projecten Rwanda besteed
€ 16’395,97 Totaal Af
€ - 2’881,82

Einde Jaarverslag 2018
MvG
Peter Gatete

Vragen en info;
GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com
www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl
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