Jaarverslag 2017
Stichting Khuska

Door: Wouter Steeneveld & Erwin Mulder
20-6-2018
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1.

Bestuursverslag over 2017

2017 is het jaar geweest dat Stichting Khuska nieuw leven in is geblazen. In 2009 hebben Wijnand en
Elize Mulder samen met Harriëtte Wisselink de Nederlandse Stichting Khuska opgericht. Momenteel
heeft het de ANBI status en is Wouter Steeneveld toegetreden als bestuurder. Daarnaast opereert
Erwin Mulder als fondsenwerver, marketing en operationeel persoon in de stichting.
Stichting Khuska fungeert momenteel voornamelijk als de Nederlandse fondsenwerver van Gulf
Christian Services (GCS) in Papoea Nieuw Guinea. Om precies te zijn in de afgelegen jungle dorpjes
Kapuna en Kikori. Kapuna is de huidige woonplaats van de familie Mulder.
Naast de projecten in Papoea Nieuw Guinea zijn er ook projecten bijgekomen in de landen Nepal
(afbouw schoolcampus in Simpani) en Bolivia (bouw mobiel klaslokaal in Cochabamba). De funding
en afstemming van deze projecten hebben hun opzet gehad eind 2017. En zullen in 2018 voltooid
worden.
Ten behoeve van deze projecten zijn er tal van donateurs acties, schenkingen en collectes geweest.
Zo hebben voornamelijk de gereformeerde kerk in Hattem erg mooie bedragen opgehaald en
gedoneerd aan Stichting Khuska.
2017 is ook het jaar geweest dat Stichting Khuska een samenwerking met Wilde Ganzen is
aangegaan. Er zijn drie succesvolle projecten opgestart, waarvan er inmiddels één volledig is
afgerond. Namelijk de bouw van het nieuwe laboratorium ter bevordering van het ziekenhuis in
Kapuna. In 2018 zullen de overige 2 projecten worden afgerond. Er zullen ook nieuwe projecten
bijkomen, waarmee de samenwerking met Wilde Ganzen hopelijk weer gevonden zal worden.
We kennen een aantal soorten donateurs: particulieren, bedrijven, stichtingen en kerken. Veelal
gedreven vanuit medemenselijkheid helpen zij Stichting Khuska mee op lokaal niveau, het
gezamenlijk ondersteunen en verbeteren van gezondheidszorg en educatie in ontwikkelingslanden.
Wij danken al onze sponsors en vrijwilligers die ons in het afgelopen jaren hebben gesteund. Zonder
jullie was het ons niet gelukt!
We hopen ook nu en in de toekomst weer op jullie te mogen rekenen.
Wouter Steeneveld
Voorzitter Stichting Khuska
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2.

Balans per 31 december 2017
31-12-2017

31-12-2016

Activa
Liquide middelen
Totaal activa

€
€

10.086
10.086

€
€

-

Passiva
Kortlopende schulden
Eigen vermogen
Totaal Passiva

€
€
€

10.086
10.086

€
€
€

-

3.

Staat van baten en lasten

Balans
Inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving
Overige inkomsten
Totaal inkomsten
Uitgaven
Kapuna - Project Rontgen & Sanitair
Kapuna - Project Labaratorium
Kosten beheer en administratie
Overige uitgaven
Totaal uitgaven

31-12-2017

31-12-2016

€ 26.482
€
€ 26.482

€
€
€

-

€ 8.046
€ 8.000
€
50
€
300
€ 16.396

€
€
€
€
€

-
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4.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.1

Algemeen

Activiteiten
Stichting Khuska wil op klein, lokaal niveau een bijdrage leveren en duurzaam maken. Daarom
investeren we slechts in locaties waar we zelf aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat het geld
optimaal wordt besteed. Stichting Khuska heeft daarmee als: Het op lokaal niveau, gezamenlijk
ondersteunen en verbeteren van gezondheidszorg en educatie in ontwikkelingslanden.
Bestuursleden
Het bestuur van Stichting Khuska bestaat uit:
Wouter Steeneveld:
Email:
Telefoon:

Voorzitter
w.steeneveld@gmail.com
+31 (6) 24 956 911

Harriëtte Knigge-Wisselink:
Email:
Telefoon:

Penningmeester
harwis@hotmail.com
n.v.t.

Elize Mulder-Visser:
Email:
Telefoon:

Secretaris
eliizeviisser@gmail.com
n.v.t.

Wijnand Mulder:
Email:
Telefoon:

Lid
wijnandmulder@gmail.com
n.v.t.

Erwin Mulder:
Email:
Telefoon:

Lid
erwinmldr@gmail.com
n.v.t.

Vestigingsadres
't Weegel 23
8055PZ Laag Zuthem
Postadres
Bloys van Treslongstraat 41-1
1056WZ Amsterdam
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Overige gegevens Stichting Khuska
KvK-nummer:
08209283
RSIN/fiscaal nummer:
821433891
IBAN rekeningnummer:
NL77 SNSB 0946 3821 82
BIC:
SNSBNL2A
Jaarrekeningregime
Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven opgesteld.

4.2

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en
lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

4.3

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de
nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio
of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen,
waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. Latente belastingvorderingen worden slechts
gewaardeerd voor zover er naar verwachting voldoende toekomstige belastbare winst zal zijn om ze
te realiseren.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije
beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

4.4

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn toegezegd c.q. ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin
deze voorzienbaar zijn.
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Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Stichting Khuska – www.kapuna-in-ontwikkeling.nl – stichtingkhuska@gmail.com - KvK 08209283 - NL77 SNSB 0946 3821 82

5.

Toelichting op de balans per 31 december 2017

5.1

Activa

SNS Zakenrekening
SNS Zakelijk Sparen
Totaal

5.2

€10.086
€0
€10.086

Passiva

Eigen vermogen
Totaal

€10.086
€10.086
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6.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

6.1

Baten uit fondsenwerving
Stichting Onesimus
Zakelijke giften
Gereformeerde kerk Hattem
Gezamenlijke kerken Ommen
Particuliere giften
Totaal

6.2

€ 5.000,00
€ 5.770,00
€ 12.854,95
€ 1.984,50
€
872,55
€ 26.482,00

Besteed aan doelstellingen

Verbeteren van educatie en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden
Over 2017 hebben de gefinancierde projecten voornamelijk bijgedragen aan het verbeteren van de
gezondheidszorg in een ontwikkelingsland, Papoea Nieuw Guinea. Wijnand en Elize Mulder zijn hier
momenteel namens de stichting werkzaam in het ziekenhuis van het dorp Kapuna.



Project Kapuna: Laboratorium voor het plaatselijke ziekenhuis - €8.000
Project Kapuna: Laboratorium apparatuur en sanitaire voorzieningen voor het plaatselijke
ziekenhuis - €8.036

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2017 geen betaalde werknemers werkzaam.
Overige lasten
 Kosten beheer en administratie - €50
 Overige lasten - €300
o Accountantskosten
o Bestuursvergoedingen
o Lasten bank

Ondertekening bestuur
Amsterdam, 20 juni 2018

Baimuru, PNG, 20 juni 2018

[Plaats], 20 juni 2018

Wouter Steeneveld

Elize Mulder-Visser

Harriëtte Knigge-Wisselink
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