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1

FINANCIEEL JAARVERSLAG

1.1

Algemeen

Stichting ChancEd werd opgericht op 4 april 2001 en bij akte verleden voor notaris
S. Alberts van Notariskantoor Huijbregts te Vlijmen.
De Stichting is bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant te ’s-Hertogenbosch
ingeschreven onder dossiernummer 17134594.

1.2

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
 F. Ladrero – voorzitter
 R. Pijnenburg – secretaris
 A.M. van Ommen - penningmeester
Daarnaast werkt Stichting ChancEd met een aantal adviseurs en andere vrijwilligers
(zowel in Nederland als in de Filippijnen) om verschillende werkzaamheden uit te voeren,
zoals de fondsenwerving, de administratie en begeleiding van de ouders en
schoolgaande kinderen in de Filippijnen. Voorlichting en bewustwording geschiedt in
principe door alle betrokkenen.

1.3

Controle

Het financiële jaarverslag is opgesteld door de penningmeester en gecontroleerd en
akkoord bevonden door F. Ladrero (voorzitter), A. van Ommen (penningmeester) en R.
Pijnenburg (secretaris).

1.4

Fiscale positie

Op 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst Ondernemingen Stichting ChancEd
aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Aan de rangschikking zijn de volgende voorwaarden verbonden:
 de feitelijke werkzaamheden van de instelling dienen altijd in overeenstemming
te zijn met het statutaire doel.
 van de statutenwijzingen wordt de Inspecteur vooraf in kennis gesteld.
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 elk jaar wordt een afschrift van de, door het bestuur goedgekeurde, jaarstukken
alsmede een opgave van de namen en functies van de bestuursleden overlegd.
 van schenkingen welke meer bedragen dan het bedrag van de vrijstelling wordt
door de instelling binnen 2 maanden na datum van schenking
schenkingsaangifte gedaan.
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2

JAARREKENING 2019

Het gebroken boekjaar loopt parallel met het schooljaar in de Filippijnen
van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020.

2.1

Vermogenspositie

De Stichting had aan het einde van het vorige boekjaar 2018 (d.d. 30 juni 2019) een batig
saldo van € 17.099,79. Aan het einde van dit boekjaar is een negatief resultaat ontstaan
van € 2.848,60 waarmee het totale saldo per 30 juni 2019 staat op € 14.260,14. Dit
omvat het totaalbedrag van de kas en de courante bankrekening van € 2.323,12 + het
gestorte bedrag op de algemene reserve/ garantiefonds (ASN) van € 9.500,- + de totale
rente op de ASN rekening en ING spaarrekening ten bedrage van € 2.437.02.
Het streven is om te komen tot de vorming van een garantiefonds waarbij de continuïteit
van de verleende studiebeurzen minimaal 1 jaar kan worden gegarandeerd.

2.2

Resultatenrekening 2018

Binnen de Stichting wordt financiële administratie gevoerd met een eenvoudig
rekeningschema dat in overstemming is met het ontwikkelingsstadium van de Stichting.
Daarnaast worden ook administraties gevoerd over donateurs, gevoerde acties, kinderen
in het studieprogramma, bereikte resultaten en de notulen van vergaderingen die
allemaal in een database worden opgeslagen. Deze administraties zijn voor dit verslag
echter niet relevant.
In het kader van de transparantie zijn veel details gepubliceerd op onze website:
http://www.chanced.org/. Ook in onze regelmatige nieuwsbrief wordt verantwoording
afgelegd. Verder publiceert ChancEd haar jaarlijks financieel verslag op de website van
Transparante-Stichtingen: http://www.transparante-anbi.nl.
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2.2.1 Boekjaar 2019 in €

Debet

Credit

1600 CREDITEUREN
4060 TELEFOON/FAX/INTERNET

176,82

5000 BESTEDINGEN TRINIDAD/CALBAYOG

3.500,00

8000 GIFT PARTICULIER

315,00

8002 GIFT MACHTIGING

520,00

8003 LIJFRENTE

250,00

9020 KOSTEN BANK

90,00
166,84

TOTAAL

1.085,00

SALDO (+ / -)

3.933,66

-2.848,66

2.2.2 Toelichting op de Resultatenrekening

500x Bestedingen

Het verlenen van studiebeurzen wordt geregistreerd onder grootboekrekening 500x.
Iedere regio heeft een eigen grootboekrekening zodat wij hieruit eenvoudig statistische
informatie kunnen destilleren.
Door beperkte financieel middelen en voor een betere waarborging van de kwaliteit van
service, concentreert ChancEd zich de laatste paar jaar op 1 gebied nl. Calbayog met
een totaal van 12 partnerscholen,
De totale besteding aan kinderen en kleinschalige schoolprojecten is dit schooljaar
€4.561,54 aan 212 kinderen, waarvan 198 kinderen doorgaan met de studie en 14
geslaagd zijn.
.
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800x Giften

Alle giften worden gegenereerd uit fondsenwervende acties door onze bestuursleden en
vrijwilligers. Het streven is om zoveel mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren,
zowel bij personen en instellingen als bij het commerciële bedrijfsleven (maatschappelijk
verantwoord ondernemen). Wij proberen om donateurs langdurig aan ons te binden door
voorlichting te geven over de problemen die onze doelgroep ondervindt, het publiceren
van bereikte resultaten en via het aanbieden van lijfrenteovereenkomsten en
automatische incasso’s.
De totale ontvangsten van giften is dit schooljaar t.o.v. 2018 gestegen met € 215,00 van
€ 870,00 naar € 1.085,00:
 8000 Gift Particulieren: €
315,00 (stijgen van € 240,00 t.o.v. 2018).
 8002 Gift Machtiging: €
520,00 (daling van € 275,00 t.o.v. 2018).
 8003 Gift Lijfrente:
€
250,00

Stichting ChancEd

Jaarverslag 2019

pag. 7

