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Bestuur 
 

Begin 2012 zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van stichting Befriend, 

waardoor het aantal bestuursleden weer terug is op het gewenste aantal. Het bestuur is als 

volgt samengesteld: 

 

Voorzitter: 

Frans (F.J.) Linssen 

Penningmeester: 

Nel (P.C.) Bax 

Secretaris: 

Peggy (M.B.) van Holst Pellekaan 

Bestuurslid: 

Leontien (L.C.) Ruttenberg 

coördinator/oprichter 

Helmi (C.W.) van den Berg 

 

Vrijwilliger:  

Judith (J.) van Elten 

 

 

Doelstelling 
 

Stichting Befriend is opgericht met als doel het zowel materieel als immaterieel ondersteunen 

van kleinschalige projecten en vernieuwende initiatieven voor mensen in kansarme en 

kwetsbare situaties. Betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij het uitgangspunt. 

 

De stichting tracht de doelstellingen onder meer te bereiken door: 

1. het verwerven van financiële ondersteuning die gericht en transparant per project of 

initiatief zal wordt ingezet; en 

2. het produceren en vertonen van audiovisuele producties casu quo het geven van 

voorlichting in de ruimste zin des woord om bovengenoemde doelstelling bij een breed 

publiek onder de aandacht te brengen en aldus het draagvlak in de samenleving te 

vergroten. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Stichting Befriend fungeert in de eerste plaats als fondsenwervende partnerorganisatie van de 

Indiase organisatie Empowerment Foundation, ten behoeve van Soorya Udayam Illam (SUI): 

een opvanghuis annex scholingsproject in Pondicherry District, Zuid-India. Daarnaast faciliteert 

Stichting Befriend kleine ontwikkelingsprojecten die geen rechtspersoonlijkheid hebben, maar 

wel passen binnen de doelstellingen van Stichting Befriend. 
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Activiteiten in 2012  
 

Acties en donaties blijven ook in 2012 de belangrijkste bronnen van inkomsten om de exploitatie 

van Soorya Udayam Illam mede te financieren. Het afgelopen jaar zijn er weer vele acties 

ondernomen door particulieren om het project in India te ondersteunen.  

Verder heeft Befriend zelf een grote wervingsactie gehouden vanwege de cycloon, die het project 

begin 2012 heeft getroffen. Om de schade te herstellen is een speciale oproep gedaan aan het 

relatiebestand van Befriend. De oproep van Befriend heeft met name onder haar trouwe 

donateurs groot gehoor gevonden en de verwachtingen overtroffen.   

 

 

Ook mocht Befriend weer een aantal bijzondere giften ontvangen.   

Als bijzondere acties en donaties kunnen genoemd worden: 

 

Acties: 

• Rotary Steenwijk: speciale ledenavond met filmvertoning Soorya (opbrengst € 2000) 

• Herman Jordan Lyceum Zeist: fondsenwerving projectweek derde leerjaar (opbrengst € 1400) 

• Kraamverkoop IJhallen (opbrengst € 350) 

• Verjaardag- en  bruiloftsacties (totaal € 1665) 

• Collecte Protestante kerk Wormer (opbrengst € 850) 

• Benefiet concert Nien Besselink en Sjoerd Brouwer met verdubbeling opbrengst door                

particulier (Totaal opbrengst € 1500) 

 

Bijzondere giften: 

• Solidariteitsfonds Keizersgrachtskerk (€ 1300) 

• Stichting Radja (€ 1500) 

• Bedrijfsdonatie Healthcare (€ 1800) 

• Stichting Kio (€ 3000) 
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Acties van derden: 

• Stichting Childright donatie empowerment onderwijs ( € 2500) 

 

Bijdragen van vaste donateurs 

Befriend kan rekenen op trouwe donateurs die maandelijks, jaarlijks, of incidenteel bedragen 

storten. In 2012 is mede door de extra actie vanwege de cycloon totaal ca € 13.000,-- van deze 

donateurs ontvangen (In 2011 ca € 7500 ten behoeve van de exploitatie).  

In 2012 kon naast de bijdrage voor de exploitatie een bestemmingsreserve ten behoeve van 

herstel schade cycloon worden gevormd.  

 

 

Bestemmingsreserves en Continuïteitsreserve 
 

Stichting Befriend streeft naar een minimale overhead. In principe wordt om de continuïteit van 

de organisatie te garanderen 5% op de inkomsten ingehouden, waardoor 95% aan de 

projectdoelen ten goede komt. De bestemmingsreserves voor de projectdoelen worden 

hieronder gespecificeerd met toevoegingen en bestedingen in 2012. Aan de continuïteitsreserve 

worden o.a. behalve de rente inkomsten de 5% inhouding toegevoegd. Gemaakte kosten voor 

fondswerving en beheer (zie specificatie hieronder) worden aan het fonds onttrokken.  
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Specificatie inkomsten en bestedingen diverse projectdoelen 2012 
 BESTEMMINGS- 

RESERVE 

Per 01/01/2012 

€ 

BATEN 

2012 

 

€ 

NAAR 

PROJECTDOEL 

 

€ 

INHOUDING 

Continuiteits 

reserve 

€ 

 

BESTEMMINGS-

RESERVE 

per 31/12/2012 

€ 

INDIA      

Exploitatie SUI   13.959 14.954      9.537         748     18.628 

Emp.school Fase 2     4.025            0             0             0       4.025 

Emp.onderwijs     2.800          2.500             0         125       5.175 

Hostel.extensie   28.500           0             0             0     28.500 

Astra Computercentr        463           0         463             0              0 

Infrastr./extra works     5.550            0             0             0      5.550 

Cycloon rehab.works           0 13.329      4.000         666      8.663 

Totaal India   55.297 30.783    14.000      1.539    70.541 

RUSLAND      

Blagoe Delo        599              0         599             0              0 

Totaal   55.896 30.783   14.599      1.539     70.541  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificatie kosten werving en beheer 2012 

                         €                      €    

kosten eigen fondswerving    
Vrijwilligers    ergoeding  550  

CBF    500  

Actiekosten  280  

overige kantoorkosten 207  

reiskosten  65  

    1602 

Kosten 

Beheer&Administratie     

Diverse kosten  216  

Bank-, kantoorkosten, Kvk  284  

Vrijwilligersvergoeding 825  

    1325 

     

Totaal    2927 
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Ontwikkelingen in India in 2012 

Bezetting  

In het Opvanghuis werden in 2012 tussen de 50 en 70 kansarme en verwaarloosde 

kinderen opgevangen die onderwijs, onderdak en verzorging kregen. Het huis 

verzorgt naast permanente opvang ook tijdelijke opvang van kinderen in 

crisissituaties.  

Herstel Cycloonschade  

In 2012 is € 4.000 overgemaakt ten behoeve van de aanschaf van een generator. Dit 

had de hoogste prioriteit vanwege het uitvallen van de stroomvoorziening in de 

regio als gevolg van de cycloon in januari 2012. Befriend heeft hiervoor een 

specifieke wervingsoproep gedaan. Deze actie was een groot succes en heeft qua 

opbrengst voldoende opgebracht om ook noodzakelijke herstelwerkzaamheden te 

financieren. In 2012 zijn noodvoorzieningen getroffen die in eerste instantie door 

Empowerment Foundation  uit exploitatiegelden zijn betaald. De herstel 

werkzaamheden zijn in 2012 aangevangen en zullen naar verwachting eind 2013 

gereed zijn en uit de bestemmingsreserve cycloonschade gefinancierd worden.  
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Empowerment onderwijs  

De bouw en de inrichting van de Empowerment school is door Stichting Befriend 

met hulp van diverse fondsen gefinancierd. De school was in januari 2012 

voldoende voltooid om het onderwijs van start te laten gaan en is in gebruik 

genomen. Het voortbestaan van de school als onderwijsinstituut binnen het Indiase 

onderwijsprogramma “Education for all” is echter onzeker geworden vanwege 

veranderde politieke omstandigheden. De overheidssubsidie, die redelijkerwijs 

verwacht had mogen worden voor een “residential school” is voor 2012 niet 

ontvangen. Dit terwijl Empowerment al samen met drie andere NGO’s  hiervoor 

geselecteerd was uit meer dan 200 andere aanvragen.  

Onzeker is of in de toekomst op deze subsidie gerekend kan worden. De vier NGO’s 

hebben de krachten gebundeld om alsnog voor subsidie in aanmerking te komen. 

Daarnaast onderzoeken zowel Empowerment Foudation als Befriend alternatieve 

financieringsscenario’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostelfunctie  

In verband met de stagnaties binnen het Empowerment onderwijs (zie hierboven) is 

de bouw van de uitbreiding van de hostelfunctie voorlopig opgeschort.  
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Publiekscommunicatie 2012 
 

• Er zijn twee nieuwsbrieven (augustus en december) verspreid onder donateurs, 

sponsoren, subsidiegevers en andere belangstellenden. In de nieuwsbrieven wordt 

verslag gedaan van alle activiteiten van Befriend en achtergrondinformatie 

gegeven over het project en de kinderen. 

• Er is een speciale e-mail actie georganiseerd t.b.v. het herstel van de schade 

toegebracht door de cycloon in januari 2012.  

• Er is een facebook account voor stichting Befriend aangemaakt t.b.v. 

publieksinformatie. 

 

 

 

Beleidsvoornemens 2013 
 

Algemeen beleid 

• Opzetten en uitvoeren van fondsenwervende activiteiten t.b.v. initiatieven van 

Empowerment Foundation in India. Kernactiviteiten van deze NGO zijn het 

opvang- en onderwijsproject Soorya Udayam Illam. 

• Gelegenheidsacties (zoals een verjaardag, een beurs, een concert etc.) zullen 

worden gestimuleerd en ondersteund. 

• Ook in 2013 blijft het beleid om de kosten van de eigen organisatie op 5% te 

houden . 

 

Beleidsdoel Exploitatiekosten India 

Eind 2012 is er door het bestuur van Befriend een Position Paper geschreven waarin 

de rol van Befriend t.a.v. het verduurzamen van het project is omschreven: 

Stichting Befriend en Empowerment Foundation willen in 2013 een begin maken 

met de transitie van een project in ontwikkeling naar een stabiel en duurzaam 

opvang- en onderwijsproject dat niet langer volledig afhankelijk is van fondsen uit 

Nederland. 

Befriend  gaat ervan uit dat het twee, maximaal drie jaar zal duren voor deze 

transitie succesvol zal zijn afgerond.  

 

Acties: 

• Scholenactie 

Scholenacties blijken moeilijker te organiseren, omdat scholen vaak kiezen 

voor het format van een grote bekende organisatie, zoals Unicef of War 

Child. Toch blijft het streven om in 2013 scholenacties te organiseren. 

 



 
11 

 

• Werving donateurs 

- Ook in 2013 worden donateurs geworven middels: 

- Wervingsacties uitgevoerd door vrijwilligers. 

- Activiteiten  via social media. 

- Inzet machtigingskaarten/folders. 

• Vriendenteam 

- Eind 2011 is een vrijwilligersgroep opgericht met als doel om ideeën 

te genereren voor acties en werving van donateurs. Deze vrijwilligers 

zullen ook actief zijn bij de uitvoering van de acties. 

 

Uitvoering Beleid: Communicatie: 

• In 2013 zullen er 2  nieuwsbrieven verschijnen die worden verzonden aan alle 

donateurs en overige geïnteresseerden. 

• In 2013 wil Befriend de activiteiten op sociale media intensiveren. 

 

 

TOELICHTING BEGROTING 2013 
 

In de begroting van 2013 is € 30.000 opgenomen onder de post besteding 

doelstelling India. Een onderdeel hiervan is de exploitatie.  

Befriend heeft Empowerment foundation gegarandeerd om in 2013 een bedrag van  

€ 14.000,-- te doneren voor de exploitatiekosten van het project.  Naast verwachte 

donaties hoopt Befriend een aanmerkelijk deel van dit bedrag te ontvangen via de 

Childright Gala actie, die in 2013 plaats zal vinden. 

De overige begrote € 16.000,-- heeft betrekking op afronding van deelprojecten 

waarvoor afzonderlijke bestemmingsreserves zijn gevormd, met name 

cycloonherstelwerk en Empowerment onderwijs.  

 

Specifieke organisatiedonaties zullen worden geworven om het doel 

“organisatiekosten 5%”  veilig te stellen. Er is besloten een continuïteitsreserve te 

treffen om dit percentage jaarlijks constant te houden. Dit beleid zal ook in 2013 

worden gevolgd.  

Wat betreft de kostenposten eigen fondsenwerving en beheer worden in 2013 geen 

significante wijzigingen verwacht ten opzichte van het voorgaande jaar. 
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      Jaarrekening 2012 
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Stichting Befriend te Amsterdam 
  

  

Balans per 31 december 2012  

  

           31-12-2012           31-12-2011  

ACTIVA                            €                           €  

  

Vlottende activa  

  

Overige vorderingen en overlopende activa 257 704  
  

Liquide middelen 75.228 59.970 

  

TOTAAL 75.485 60.674 

  

  

  

  

PASSIVA  

  

Reserves   

  

Bestemmingreserves 70.541 55.896 

  

  

Continuiteitsreserve 4.453 4.778 

 

Nog te betalen kosten                                                           491

 

 

  

TOTAAL 75.485 60.674 
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Staat van baten en lasten € € €  € 

 werkelijk begroting   werkelijk        begroting 

 2012 2012 2011     2013 

Baten      

Baten uit eigen fondsenwerving      

diverse acties      2.130    3.000    2.995    1.000 

donaties  12.792    5.000 71.197 4.000 

actie cycloon 13.329  

acties derden 2.532  30.000 16.654  8.000 

 30.783  38.000 90.846  13.000 

  

subsidies  

rentebaten       1.063       800       716      800 

overige baten  

  

Som der baten 31.846 38.800 91.562 13.800 

  

Lasten  

Besteed aan doelstelling  

Project India 14.000 30.000 65.000 30.000 

Project Blagoe Rusland           599      500           0      0 

 14.599 30.500 65.000 30.000 

Kosten werving en beheer  

Kosten eigen fondsenwerving   1.602  1.500   1.071  1.500 

Kosten beheer en administratie   1.325  1.500   2.569  1.000 

 2.927 3.000   3.640 2.500 

  

Som der lasten 17.526 33.500 68.640 32.500 

  

Saldo baten en lasten 14.320   5.300 22.922 18.700 

  

  

Toevoeging/onttrekking aan:  

ten laste van continuïteitsreserve 325 300 1.050

ten gunste van continuïteitsreserve           1.618

ten laste van bestemmingsreserve 17.650 

ten gunste van bestemmingsreserve 14.645      5.600          21.304

  

 14.320 5.300 22.922 18.700 
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Toelichting op de jaarrekening     

        

Grondslagen       

De jaarstukken zijn opgesteld op basis van historische kosten in overeenstemming met in  

Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels.     

        

De Richtlijn Fondsenwervende instellingen is gevolgd.    

        

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven. 

        

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  

        

Toelichting op de balans      

        

Overige vorderingen en overlopende activa          € 

        

Nog te ontvangen rente 4e kwartaal 2012    257 

Nog te verrekenen kosten fondswerving     

       257 

        

Liquide middelen       

De liquide middelen bestaan uit de banksaldi ultimo 2012.           

        

Specificatie:       

ABN.AMRO  Rekening-courant    9.575 

ABN.AMRO  ondernemersdeposito   65.653 

       75.228 

        

        

Bestemmingsreserves   

projecten 

India 

project 

Blagoe 

totaal 

     € € € 

stand per 1 januari 2012   55.297 599 55.896 

baten 2012    30.783                      0 30.783 

bestedingen doelstellingen   -14.000 599 -14.599 

5% forfaitaire kosten tbv continuiteitsreserve -1.539 - -1.539 

stand per 31 december 2012   70.541 0 70541 

        

Continuiteitsreserve       

        

Jaarlijks wordt 5% van de baten eigen fondsenwerving toegevoegd, terwijl de gemaakte kosten  

hierop in mindering worden gebracht.               € 

        

stand per 1 januari 2012     4.778 

dotatie 2012: 5%      1.539  

rentebaten     1.063  

       2.602 

       7.380 

af: kosten beheer en administratie    -2.927 

stand per 31 december 2012     4.453 

  



SCHAGEN GD HELDER
ACCOU NTANTS

CONTROLEVERKLING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Befriend te Amsterdam

Verlclaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Befriend te Amsterdam

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten

en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het

bestuursverslag, beide in overeenstemmng met de Richtljn Fondsenwervende Instellngen.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk

acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwjkingen van materieel

belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze

controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle

standaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij

onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen

dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

SCHAGEN EN HELDER ACCOUNTANTS B.V.
DORPSSTRAAT 2 1182 JO AMSTELVEEN
TEL: 020 4722023 FAX: 0204722025

E.MAIL: INFO@SCHAGENENHELDER.NL KVK AMSTERDAM 34289402

OP;"L Q:¡ZE DIENSTEN zw~ DE BIJ DE KA1.~ER VA', KOOPHANDEL TE ;"~.~STERD;"'.' GEDEPoi~EEROE
ALGP.1P,E ''-OORWAARDE~¡ ",'AI; TOEPASS~NG. ....'ELKE QP\'ERZOH KOSTELOOS WQADEI. TOEGE':O::DEN



Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over

de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk

van de door de accountant toegepaste oordeelsvormng, met inbegrip van het inschatten van de

risico's dat de jaarrekening een afwjking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in

aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld

daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zIJn 10 de

omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de

effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het

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

redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een

evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een

onderbomving voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstellng van het

vermogen van de Stichting Befriend per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in

overeenstemmng met de Richtljn voor Fondsenwervende Instellngen.

V oorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties

over 2012 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in

overeenstemmng zijn met in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.



GD

Verlclaring betreffende het bestuursverslag

Het bestuursverslag is voor zover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar met de jaarrekening 2012.

Amstelveen, 16 augustus 2013

Schagen en Helder Accountants

~
R.e. van den Helder

Accountan t - Administratieconsulen t
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