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Algemeen 
 

De gegevens van de stichting 

Naam   : Stichting WEFA Nederland 

Gevestigd te   : Sparrenoord 22, 8172 BC Vaassen 

KvK-nummer  : 76332470 

RSIN   : 860592091 

Akte oprichting  : 8 november 2019 

SBI (KvK)   : 94996 

Statutaire zetel  : Gemeente Epe 

 

Doelstelling 

Het helpen van mensen in noodsituaties, bij natuurrampen als gevolg van oorlog of door sociale 

omstandigheden. 

 

Vergelijkende cijfers 

Stichting WEFA Nederland (hierna: WEFA Nederland) is opgericht in 2019, derhalve hebben de 

vergelijkende cijfers betrekking op de periode vanaf 8 november 2019. 

 

Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties 

De jaarrekening 2020 is opgesteld conform RJK “C2 Kleine fondsenwervende organisaties”, zoals 

uitgevaardigd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.  
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Bestuursverslag 
 

In dit bestuursverslag geeft het bestuur van WEFA Nederland een toelichting op de ontwikkelingen en 

resultaten in het jaar 2020. 

 

Doelstelling, missie en visie 

WEFA Nederland streeft naar een betere wereld waarin armoede, kindersterfte en watertekorten geen 

plaats hebben. Als algemene doelstellingen heeft WEFA Nederland de volgende doelen op het oog:  

 

• Individuen en gemeenschappen die getroffen zijn door oorlogen of natuurrampen helpen met 

het heropbouwen van levens; 

• Bevorderen van de samenwerking tussen landen en organisaties en het creëren van een 

gemeenschappelijk bewustzijn; 

• Humanitair hulp verlenen aan landen en mensen in noodsituaties op de snelste en meest 

effectieve wijze die er is; 

• Permanente oplossingen vinden in plaats van oplossingen voor de korte duur.  

• Bestrijden van armoede en onrechtvaardigheid; 

• Betrekken van de Nederlandse maatschappij bij internationale crisissituaties om zo bij te 

dragen aan de mensheid.  

 

Om de projecten van de stichting mogelijk te maken worden verschillende activiteiten ondernomen 

teneinde de benodigde middelen en financiën te verwerven. Voorbeelden van activiteiten zijn 

benefieten, exposities, lezingen, conferenties, evenementen en zaalvoetbaltoernooien. Ook kunnen 

donateurs participeren in het organiseren van evenementen. Uiteindelijk is het realiseren van ons doel 

de primaire hoofdzaak: het helpen van de armen en minderbedeelden. 

 

De activiteiten en werkzaamheden die WEFA Nederland verricht zijn nagenoeg risicovrij. WEFA 

Nederland neemt niet deel aan het economische verkeer. Het werven van financiën wordt niet door 

middel van handel, maar door middel van donaties en benefieten gedaan. Eventuele risico’s kunnen 

ontstaan tijdens het doneren van de geworven donaties in het buitenland. Deze risico’s zijn echter 

minimaal, omdat WEFA Nederland samenwerkt met betrouwbare en vooraf getoetste lokale partners 

in het desbetreffende land. 
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Governance, financieel beleid en resultaten 

WEFA Nederland is een non-profit organisatie. De stichting is opgericht in het jaar 2019 en is daarmee 

nog een vrij jonge organisatie. De werkzaamheden binnen de stichting worden verricht door het bestuur 

en commissieleden. Alle werkzaamheden vinden plaats op geheel vrijwillige basis.  

 

WEFA Nederland heeft over het jaar 2020 meerdere projecten gerealiseerd. Dit waren de Ramadan, 

Qurban, winterhulp en waterputten campagne. Daarnaast heeft de stichting het weeshuisproject ‘Ilyas 

Zeyd’ opgezet in Burkina Faso. Dit project omvat een complex dat huisvesting zal bieden aan 120 

weeskinderen. Ook heeft WEFA Nederland een bos ontwikkelingsproject opgezet onder de motto ‘plant 

een boom’. Het doel van dit project is tweeledig; enerzijds bestrijding van extreme armoede en 

anderzijds bestrijding van ontbossing. Tot slot heeft WEFA Nederland een noodhulpcampagne 

gelanceerd voor de aardbeving die zich voordeed in Izmir.   

 

De financiën worden geworven zoals hierboven vermeld. Op de inkomsten van WEFA Nederland 

worden de indirecte kosten ingehouden. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking 

op uitgaven als administratie- en overboekingskosten, kosten van de website en hosting en eventuele 

notariskosten. Daarnaast worden kosten gemaakt als verzend- en drukkosten. Deze gemaakte onkosten 

worden vergoed op vertoon van de bon. Resterende middelen worden voor 100% ingezet ten behoeve 

van de projecten. Géén van de bestuurders ontvangen een loon of enige vorm van prestatie voor de 

activiteiten. 

 

Verwachtingen 2021 

Het coronavirus heeft het afgelopen jaar een groot impact gehad op de stichting. De nagestreefde 

benefieten en evenementen konden niet worden gerealiseerd. Promotie en inzamelingsacties hebben 

enkel online kunnen plaatsvinden. De verwachting is dat dit het komende jaar niet anders zal zijn. De 

wereld is immers nog altijd in de ban van het coronavirus. Het is onduidelijk wanneer de (reis)restricties 

opgeheven zullen worden. Het blijft daarom moeilijk naar het buitenland te reizen om de donaties 

eigenhandig uit te delen of om een project te realiseren. Dit gegeven weerhoudt de stichting echter niet 

om met volle vaart vooruit te gaan binnen de mogelijkheden die er zijn. De stichting zet zich 

onverminderd in voor de armen en behoeftigen over de wereld.  

 

De stichting heeft jaarlijks terugkerende projecten; de ramadancampagne, qurbancampagne, de 

winterhulp, noodhulp, het weesproject en waterproject. Deze projecten zullen het komende jaar 

wederom niet ontbreken. Het weeshuisproject ‘Ilyas Zeyd’ en het bos ontwikkelingsproject worden in 

het komende jaar voortgezet.  
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Tot slot lanceert de stichting een noodhulpcampagne wanneer zich ergens op de wereld een 

onverwachte noodsituatie voordoet. De stichting realiseert aldus meerdere projecten die zijn gericht op 

de armen en minderbedeelden. Projecten gericht op natuur en milieu vormen echter ook een belangrijke 

pijler van de stichting.  
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Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming) 
 

31-12-2020  31-12-2019  

 

Activa     

Liquide middelen   25.313   4.011 

Totaal    25.313   4.011 

 

Passiva  

Bestemmingsreserves  10.619   3.293  

Overige reserves  14.694   718 

Totaal    25.313   4.011  
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Staat van baten en lasten 2020  
 

Baten  2020   2019  

Baten uit particulieren       159.667  3.308 

Baten van bedrijven       6.362   320 

Baten van andere verbonden organisaties zonder winststreven  0   1.000 

Som van de baten        166.029  4.628

    

Lasten 

Kosten besteed aan doelstellingen     143.545  0 

Kosten beheer en administratie      1.182   617 

Som van de lasten       144.727  617 

 

Saldo van de baten en lasten      21.301   4.011 

     

Bestemming saldo van baten en lasten 

Bestemmingsreserves       10.619   3.293 

Overige reserves       14.694   718 
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Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  
 

Algemeen  

Bij het samenstellen van de jaarrekening is uitgegaan van Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende 

organisaties. De jaarrekening is samengesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het 

desbetreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva tegen de nominale waarde 

opgenomen.  

 

Liquide middelen  

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.   

 

Algemeen  

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten 

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 

Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële 

waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en 

lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van 

baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog 

niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk 

bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds 

wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 

 

Baten  

Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en 

opbrengsten uit activiteiten bestemd voor goede doelen, alsmede giften en opbrengsten uit activiteiten 

bestemd ter financiering van de eigen organisatie.  

 

Lasten  

Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten, alsmede de uitvoeringskosten 

van de eigen organisatie. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zijn betrekking hebben.  
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Toelichting op de balans 
 

Activa  

      31-12-2020  31-12-2019 

Liquide middelen  

Bunq rekeningen    25.313   4.011 

Totaal      25.313   4.011 

 

Reserves 

 

Bestemmingsreserves 

Stand 1 januari (afwijkend voor   3.293   0 

de vergelijkende cijfers)     

Toevoeging boekjaar    7.326   3.293 

Stand 31 december    10.619   3.293   

    

Overige reserves         

Stand 1 januari (afwijkend voor   718   0 

de vergelijke cijfers)        

Toevoeging boekjaar    13.976   718 

Stand 31 december     14.694   718  
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Toelichting op de staat van baten en lasten  
 

Baten         2020   2019 

Baten uit particulieren       159.667  3.308 

Baten van bedrijven       6.362   320 

Baten van andere verbonden organisaties zonder winststreven  0   1.000 

Totaal         166.029  4.628

   

Kosten besteed aan doelstellingen        

Kosten besteed aan doelstellingen - Qurban    43.119   0 

Kosten besteed aan doelstellingen - Ramadan    31.098   0 

Kosten besteed aan doelstellingen - Noodhulp    28.259   0 

Kosten besteed aan doelstellingen - Zakat    13.890   0 

Kosten besteed aan doelstellingen - Weeshuis    12.971   0 

Kosten besteed aan doelstellingen - Winterhulp    7.639   0 

Kosten besteed aan doelstellingen - Waterput    4.950   0 

Kosten besteed aan doelstellingen - Bomenproject   1.385   0 

Kosten besteed aan doelstellingen - Overig    234   0 

Totaal         143.545  0 

 

Kosten beheer en administratie      

Kosten dienstenpakketten Bunq      1.047   31 

Notaris- en oprichtingskosten      0   536 

Inschrijvingskosten KvK      0   50 

Algemene kosten       135   0 

Totaal         1.182   617 

 

Kosten dienstenpakketten Bunq bestaan uit de volgende diensten: betaalverzoek met iDEAL of 

SOFORT, versturen en ontvangen van betalingen SEPA en algemene rekeningdiensten. In boekjaar 

2020 is geen rente ontvangen of betaald. 
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Bestuurders 

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen 

bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden. 

 

Vaassen, 13 juni 2021 

 

 

Het bestuur, 

 

 

E. Kiliç    S. Baskan   D. Hogenkamp 

(voorzitter)   (secretaris)   (bestuurder) 
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Overige gegevens   
 

Resultaatbestemming 

Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals 

opgenomen in de staat van baten en lasten. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Geen gebeurtenissen na balansdatum welke toegelicht dienen te worden. 

        
 


