Jan Jochums Visser
Stichting voor kansarme kinderen op de Filippijnen

Financieel jaarverslag 2015

Rabobank - Burgum, rekeningnummer NL83 RABO 0362 714 444

Stichting Jan Jochums Visser

Grace Mountain Mission
Sinipsip - Benguet

Colofon
Uitgave:
Inhoud:

Stichting Jan Jochums Visser
bestuur Stichting Jan Jochums Visser

Postadres:

Noorderend 24
9265 LM Suwâld
info@janjochumsvisser.nl

Email:

Opgericht:
6 juni 1991.
KvK nummer: 4100 4007 te Leeuwarden
Bank instelling: Rabobank Drachten Friesland Oost
rekeningnr. NL83 RABO 0362 7144 44
Auteursrechten en kopierechten ligt geheel bij de
stichting Jan Jochums Visser.

Jaarrekening 2015

Stichting Jan Jochums Visser

Financieel jaarverslag 2015

INHOUDSOPGAVE
1
2

Inleiding _______________________________________________________________________________________ 3
Financieel jaarverslag ____________________________________________________________________________ 4
2.1 Financieel kader ...................................................................................................................................................... 4
2.2

Reserveringen. ........................................................................................................................................................ 4

2.3

Projecten. ................................................................................................................................................................ 5

2.4

Verlies en winst rekening. ....................................................................................................................................... 5

2.5

Specificatie verlies- en winstrekening. .................................................................................................................... 6

Document:

Versie:

Datum:

Jaarrekening_JJV_2015.docx

v0.1

25-6-2016

Pagina:

2|6

Stichting Jan Jochums Visser

1

Financieel jaarverslag 2015

Inleiding

Dit is het financiële jaarverslag van de stichting Jan Jochums Visser over het jaar 2014. Bedoeling van dit
jaarverslag is om de sponsors, subsidiegevers en andere belanghebbenden te informeren over de financiële
resultaten van zaken in het jaar 2015.
De stichting Jan Jochums Visser ondersteunt een campus op de Filippijnen, gevestigd in het noorden, op het
eiland Luzon in de regio Benguet. Jan Jochums Visser is een zendingsmissionaris die opgegroeid is in het Friese
dorp Suwâld. Dit is ook de vestigingsplaats van de stichting. In de jaren 80 van de vorige eeuw is Jan Jochums
Visser begonnen met het opvangen van kansarme kinderen op de Filippijnen. Wat begonnen is met het
opvangen van een groep van 7 kinderen is uitgegroeid tot een heuse campus, de Grace Mountain Mission,
waar op dit moment ca. 92 kinderen/jongeren opgevangen worden. Jan Visser is in 2005 op 79 jarige leeftijd
overleden. Het bestuur van de campus is voortgezet door Jose Milan, een oud-leerling van Jan Visser.
Vanaf 1986 zijn de eerste contacten ontstaan met Jan Jochums Visser en vanaf die tijd wordt de campus
financieel ondersteund. Het streven is dat alle gelden die worden geworven zo direct mogelijk wordt besteed
aan hulp aan de kinderen, in de vorm van onderwijs, voeding, medische zorg en onderdak.
Ons hoofddoel is om deze kansarme kinderen/jongeren de mogelijkheid te geven een zelfstandig bestaan op
te bouwen en de mogelijkheid te bieden op een betere toekomst. De stichting doet dit door het bestuur van
de Grace Mountain Mission voornamelijk financieel te ondersteunen. Dit bestaat uit:
 Ondersteuning in de dagelijkse behoeften, zoals voeding, kleding en onderdak
 Financieel ondersteunen van individuele kinderen indien onverhoopt medische zorg nodig zou zijn
(kinderen zijn veelal niet verzekerd) en geen geld = geen zorg.
 Ondersteuning in huisvesting, het vochtige klimaat heeft als gevolg dat er veel onderhoud aan gebouwen
nodig is.
 Stimuleren van projecten die de eigen zelfstandigheid van de GMM te vergroten.
 Ondersteunen van het gegeven onderwijs, basis (primary en secundary school) en beroepsonderwijs. Dit
gebeurt op christelijke basis.
 Financieel ondersteunen van eenmalige projecten welke raakvlakken hebben met bovengenoemde
punten.
Om deze zaken te kunnen financieren worden er regelmatig een aantal vaste terugkomende activiteiten
georganiseerd. Dit zijn:
 2-maal per jaar een bingo
 2-jaarlijkse rommelmarkt
 Geven van presentaties voor vrouwenverenigingen en op scholen
 Verkoop van zelfgemaakte kaarten (door een vaste groep vrijwilligers)
 Ophalen en verkoop van oud ijzer
Met deze activiteiten en de bijdragen van vaste donateurs kunnen de vaste bijdragen aan de Grace Mountain
Mission worden bekostigd.
Naast onze stichting worden de Grace Mountain Mission ook gesteund vanuit een kerkgemeenschap in Dixville
- Quebec - Canada, een voormalige woonplaats van Jan Jochums Visser. Ook een kerkgemeenschap uit Japan
helpt de ondersteunt de Mission, zij het meer in materiële zin, zoals het doneren van computers (voor
onderwijs) en kleding. Ook vanuit Maleisië is komt er zo nu en dan financiële ondersteuning.
Behalve het financieel ondersteunen van de Grace Mountain Mission proberen we ook de Mission zelf te
stimuleren tot een grotere (financiële) zelfstandigheid door het genereren van eigen inkomsten.
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Financieel jaarverslag

2.1 Financieel kader
De doelstelling van de stichting is om de kinderen van de Grace Mountain Mission op de Filippijnen te helpen.
Onze stichting kent een lage kostenstructuur. Het werkkapitaal van de stichting bestaat dan ook het resultaat
van de balans (inkomsten – uitgaven) eventueel aangevuld uit de algemene reserve.
Waar bestaan de ontvangen bijdragen zoal uit:
a) donaties van onze donateurs
b) giften van particulieren
c) giften van kerkgenootschappen
d) giften van stichtingen
e) opbrengsten van de diverse acties.
f) opbrengsten uit verkoop van kaarten
g) rente van bankrekeningen
De gemaakte kosten bestaan uit grote lijnen uit:
a) kosten voor bankieren en buitenlandse stortingen
b) kosten voor mailings
c) kleine attenties voor onze trouwe kaarten-maaksters
d) noodzakelijke vergunningen voor evenementen
De kosten die gemaakt worden door het bestuur en vrijwilligers, zoals reiskosten, vergaderkosten, gebruik van
computers, printers en kantoorbenodigdheden worden door de vrijwilligers zelf gedragen. Ook de kosten voor
de zaalhuur bij dorpshuis ‘de Suderfinne’, waar de bingo’s en de twee-jaarlijkse rommelmarkt wordt
gehouden, worden ons door het dorpshuis geschonken. Hartelijk dank daarvoor!

2.2 Reserveringen.
De giften die de Grace Mountain Mission ontvangt, zijn voor de dagelijkse kosten voor levensonderhoud en
onderwijs. Er zijn geen reserves aanwezig voor grote uitgaven. Zolang het mogelijk is probeert de stichting
reserveringen op te bouwen voor onvoorziene zaken, zoals:
 Acute medische zorg (op de Filippijnen geldt: geen geld = geen medische behandeling)
 Onverwachte prijsverhogingen van voedsel (vnl. rijst, groenten en vis).
 Reserveringen voor een studie fonds. Kinderen die buiten de basisopleiding op de GMM een aanvullend
vakdiploma willen (en kunnen) behalen kunnen financieel worden gesteund.
 Groot onderhoud aan gebouwen. Het land wordt regelmatig geteisterd door orkanen en tyfoons welke vaak
schade aan gebouwen veroorzaken.
De stichting reserveert hiervoor een bedrag van € 25.000,-.
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2.3 Projecten.
Dit jaar staat voornamelijk in het teken van geld inzamelen voor de bouw van een nieuwe kerk. Er is een
begroting van € 179.000 opgemaakt. Deze begroting is gebaseerd op een geheel nieuwe kerk met daaronder
gemeenschappelijke ruimtes voor ontspanning en studieruimtes voor de bijbelstudenten.
In overleg is besloten om het budget op de splitsen in twee delen, eerst de noodzakelijke
bouwwerkzaamheden voor de kerk en in een later stadium het inrichten van de gemeenschappelijke ruimtes
onder de kerk (de kerk staat tegen een helling aangebouwd). De begroting van de kerk alleen, inclusief
fundatie is begroot op € 70.000. Op de campus is men druk bezig met de voorbereidingen van de bouw van de
nieuwe kerk.
De inkomsten van de acties van dit jaar komen ten goede van het budget van de kerk. Eind 2014 hebben we de
protestantse gemeentes van Friesland aangeschreven om ons te steunen. Van de Protestantse kerken van
Burgum en omstreken hebben we de opbrengsten van het 40-dagen project toegekend gekregen.
Ook de Protestantse Vrouwenorganisatie zet zich dit seizoen in voor de bouw van de kerk. Door middel van
het schrijven van artikelen in hun magazine “Kruis en munt” vragen we aandacht voor ons project. De
opbrengst van hun spaaracties is ten behoeve van de bouw van de kerk. Geweldig!
Uitgaven aan onderhoud van de gebouwen is er dit jaar relatief weinig geweest. De jaarlijkse tyfoons hebben
gelukkig geen noemenswaardige schade aangericht. Wel is de elektrische installatie van de slaapzaal in de
voormalige school, de Saakje Rode Mellema school, vernieuwd.

2.4 Verlies en winst rekening.
OPBRENGSTEN
giften van vaste donateurs :
giften van kerken :
giften van instanties, stichting(en), personen :
opbrengst acties :
opbrengst acties bouw nieuwe kerk :
ontvangen rente over 2015 :
Totaal opbrengsten :

€
€
€
€
€
€

overboekingen naar GMM – Filippijnen :
bankkosten :
kosten diversen / acties :
kosten onderhoud website :
Totaal kosten :

€
€
€
€

2.110,00
8.176,60
8.549,97
4.109,45
17.723,87
1.032,65

+
€

41.702,54

€

26.871,78

KOSTEN
25.476,44
244,26
1.054,28
96,80

+

€ + 14.830,76

RESULTAAT 2015

Eigen vermogen op 01-01-2015:
Resultaat 2015:
Eigen vermogen op 31-12-2015::

€
€
€

168.311,51
+ 14.830,76
183.142,27
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2.5 Specificatie verlies- en winstrekening.
GIFTEN VAN INSTANTIES, STICHTING(EN), PERSONEN
Dhr. E. de Jongh te Rhoon (preekbeurten) :
Nalatenschap mw. J.C. Kingma :
Nabetaling nalatenschap mw. Herder-Rijpma :
De Jong-Stegenga stichting :
Ver. P.C.B.O Tytsjerksteradiel - Kerstmarkt 10-12-2014 :

€
€
€
€
€

236,00
7.520,00
106,47
500,00
187,50

+

Totaal :

€

8.549,97

€

4.109,45

€

25.476,44

€

244,26

€

1.054,28

OPBRENGST ACTIES
Opbrengst van kaarten / diapresentaties :
Inzameling oud ijzer :
Bruto opbrengst bingo avonden :
Bruto opbrengst rommelmarkt 25-04-2016 :

€
€
€
€

373,00
726,05
1.003,60
2.006,80

+

Totaal :

OVERBOEKINGEN GMM - FILIPPIJNEN
Twee maandelijkse overboeking t.b.v. levensonderhoud,:
Kosten aanleg elektriciteit jongenshuis :
Extra bijdrage kerst :
Bijdrage voor start bouw nieuwe kerk :

€
€
€
€

16.392,83
504,23
475,51
8.103,87

+

Totaal :

BANKKOSTEN
Kosten lopende rekening en overboekingen buitenland,:
Kosten geldopnames :

€
€

243,66
0,60

+

Totaal :

KOSTEN DIVERSEN / ACTIES
Inkoop prijzen bingo’s en rommelmarkt :
reiskosten Ermelo :
Geld opnames kas :
Totaal :

€
€
€

959,28
25,00
70,00

+

Namens de stichting Jan Jochums Visser
Bauke de Haan.
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