
 

 

 

  

Jaarverslag 2018 
Stichting Khuska 

Door: Wouter Steeneveld & Wijnand Mulder 
30-10-2019 
 



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

Inhoud 
 

Inhoud ..................................................................................................................................................... 1 

1. Bestuursverslag over 2018 .............................................................................................................. 2 

2. Balans per 31 december 2018 ......................................................................................................... 3 

3. Staat van baten en lasten ................................................................................................................ 3 

4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ....................................................................... 4 

4.1 Algemeen ................................................................................................................................. 4 

Activiteiten ...................................................................................................................................... 4 

Bestuursleden .................................................................................................................................. 4 

Vestigingsadres ................................................................................................................................ 4 

Postadres ......................................................................................................................................... 4 

Overige gegevens Stichting Khuska ................................................................................................. 5 

Jaarrekeningregime ......................................................................................................................... 5 

4.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ............................................ 5 

4.3  Grondslagen voor de waardering van activa en passiva ......................................................... 5 

Vorderingen ..................................................................................................................................... 5 

Liquide middelen ............................................................................................................................. 5 

Kortlopende schulden ..................................................................................................................... 5 

4.4 Grondslagen voor resultaatbepaling ....................................................................................... 5 

Algemeen ......................................................................................................................................... 5 

Bestedingen doelstellingen ............................................................................................................. 6 

5.  Toelichting op de balans per 31 december 2018 ............................................................................ 7 

5.1 Activa ....................................................................................................................................... 7 

5.2 Passiva ..................................................................................................................................... 7 

6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 .................................................................. 8 

6.1  Baten uit fondsenwerving ....................................................................................................... 8 

6.2 Besteed aan doelstellingen ..................................................................................................... 8 

Verbeteren van educatie en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden ......................................... 8 

Personeelsleden .............................................................................................................................. 9 

Overige lasten .................................................................................................................................. 9 

Ondertekening bestuur ....................................................................................................................... 9 

 



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

1. Bestuursverslag over 2018 
 

2018 is een jaar met veel activiteit geweest vanuit stichting Khuska en daarmee ons meest 
succesvolle jaar in het bestaan van de stichting. Nadat de stichting in 2017 nieuw leven was 
ingeblazen hebben we in 2018 doorgebouwd op basis van de bestaande relaties vanuit de eerdere 
jaren. Het fundament van de stichting stond stevig en daarmee hebben we de vruchten kunnen 
plukken van het voorbereidende werk uit de eerdere jaren.  
 
In 2018 is de focus van stichting Khuska grotendeels gericht geweest op Papoea Nieuw Guinea. De 
oprichters van de stichting Wijnand & Elize woonden gedurende heel 2018 in Kapuna en vanuit daar 
bestuurden zij de organisatie Gulf Christian Services (GCS).  GCS is een organisatie met twee 
ziekenhuizen (Kapuna en Kikori), een onderwijsinstelling voor gezondheidswerkers, een basisschool, 
een shop, de kerk en een sterk groeiende Projecten unit.  
 
De projecten unit bestaat voornamelijk om de huidige staat van de ziekenhuizen te verbeteren en 
daarnaast wordt er aandacht besteed aan de bredere ontwikkeling van de regio door middel van 
water en sanitaire voorzieningen, verduurzaming van de infrastructuur  (zonne-energie) en 
verbetering van het onderwijs. 
 
Verder hebben we hele mooie publiciteit gehad via Floortje Dessing. Zij heeft met haar programma 
Floortje naar het einde van de wereld een bezoek gebracht aan Floris van den Berg en Jorieke van der 
Stelt toen zij eind 2017 voor het ziekenhuis in Kikori werkten. De uitzending is op 8 februari 2018 
uitgezonden. Met o.a. deze publiciteit is er een bedrag van € 24.000,- opgehaald voor Solar 
voorzieningen in Kikori. 
 
Naast de initiatieven in Papoea Nieuw Guinea is er ook veel aandacht besteed aan de projecten voor 
Nepal en Bolivia. De benodigde fondsen voor deze projecten zijn eveneens in 2018 binnengekomen 
en daarmee konden de projecten worden gerealiseerd. 
 
Om al deze bovenstaande initiatieven te realiseren, zijn er tal van mensen en organisaties in 
Nederland geweest die hebben geholpen en gesponsord. Door middel van collectes in de kerk, het 
delen van blogs, het aanschrijven van andere stichtingen en andere donateurs acties is al het 
benodigde geld weer verzameld. Een hele mooie prestatie waar we trots op zijn!   
 
Ook de samenwerking met Wilde Ganzen is verder vormgegeven in 2018 met twee nieuwe projecten 
en een derde initiatief van de Nacht van de Fooi. Wilde Ganzen is een betrouwbare, flexibele partner 
gebleken waar we graag mee verder werken richting de toekomst. 
 
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 2018 
 

  31-12-2018 31-12-2017 

Activa     

Liquide middelen € 40.902 € 10.086 

Totaal activa € 40.902 € 10.086 

   
Passiva     

Kortlopende schulden  €             -     €             -    

Eigen vermogen € 40.902 € 10.086 

Totaal Passiva € 40.902 € 10.086 

 

3. Staat van baten en lasten 
 

Balans 31-12-2018 31-12-2017 

Inkomsten     

Inkomsten uit eigen fondsenwerving € 64.409 € 26.482 

Overige inkomsten €             -    €             -    

Totaal inkomsten € 64.409 € 26.482 

      

Uitgaven  
 

Kapuna - Project Sanitair €   5.631 €   8.046 

Kapuna - Project Laboratorium €             -    €   8.000 

Kapuna - Medische Apparatuur €   6.055 €             -    

Kapuna - Project Workshop € 14.222 €             -    

Nepal - Project Simpani €   9.909 €             -    

Kosten beheer en administratie €         87 €         50 

Overige uitgaven €       255 €       300 

Totaal uitgaven € 36.161 € 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 missie: Het op lokaal niveau, 

gezamenlijk ondersteunen en verbeteren van gezondheidszorg en educatie in ontwikkelingslanden. 

Bestuursleden 

Het bestuur van Stichting Khuska bestaat uit: 

 

Wouter Steeneveld:   Voorzitter 

Email:     w.steeneveld@gmail.com 

Telefoon:   +31 (6) 24 956 911 

 

Harriëtte Knigge-Wisselink:  Penningmeester 

Email:     harwis@hotmail.com 

Telefoon:   n.v.t. 

 

Elize Mulder-Visser:  Secretaris 

Email:     eliizeviisser@gmail.com 

Telefoon:   n.v.t. 

 

Wijnand Mulder:  Lid 

Email:     wijnandmulder@gmail.com 

Telefoon:   n.v.t. 

 

Erwin Mulder:    Lid 

Email:     erwinmldr@gmail.com 

Telefoon:   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. 
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5.  Toelichting op de balans per 31 december 2018 
 

5.1 Activa 
 

SNS Zakenrekening €40.902 

SNS Zakelijk Sparen €0 

Totaal €40.902 

 

5.2 Passiva 
 

Eigen vermogen €40.902 

Totaal €40.902 
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6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 
 

6.1  Baten uit fondsenwerving 
 

Particuliere giften €  36.377 

Kerkelijke collectes €    4.292 

Zakelijke giften €    8.740 

Stichting Onesimus €    5.000 

Van Werven Holding €  10.000 

Totaal €  64.409 

 

Noot: Alleen donaties > €2.000 worden specifiek benoemd. Overige donaties zijn samengevoegd onder een andere noemer. 

In 2018 is de fondsenwerving indrukwekkend te noemen. Één van de succesvolle wervingsinitiatieven 

is voor zonne-energie in Kikori. Naar aanleiding van de documentaire van Floortje Dessing – Floortje 

naar het einde van de wereld: Papoea Nieuw Guinea – is er veel actie ontstaan. Het resultaat over 

2018 was daarmee ruim € 22.000,-  aan fondsen voor dit initiatief. Het project zal in 2019/2020 

worden uitgevoerd. 

 

6.2 Besteed aan doelstellingen 

Verbeteren van educatie en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden 

In 2018 zijn er projecten uitgevoerd in twee landen; Nepal en Papoea Nieuw Guinea (Kapuna). 

 Project Simpani – Nepal: Het bouwen van accommodatie voor schoolkinderen. Veel van de 

kinderen in dit afgelegen gebied moeten 4-6 uur lopen om bij hun school te komen. Door 

middel van deze accommodatie kunnen ze gedurende de week overnachten bij de school. Dit 

project is afgerond. 

 Project Sanitair – Kapuna: De nieuwe toiletten en douches voor patiënten bij het ziekenhuis 

in Kapuna worden nog steeds gebouwd. De pilot is afgerond en er is een ontwerp voor de 

definitieve faciliteit. 

 Project Speeltuin – Kapuna: Er zijn heel veel kinderen in Kapuna en ze hebben geen “eigen” 

plek. Om die reden wordt er een kleine speeltuin gebouwd bij het Kapuna ziekenhuis. 

Werkzaamheden zijn begonnen in september 2018. 

 Project Workshop – Kapuna: De voormalige werkplaats is sterk verouderd en staat op 

instorten. In Kapuna zal in 2019 worden begonnen met de bouw van een nieuw ziekenhuis 

en hiervoor moet de workshop eerst worden vernieuwd. Werkzaamheden zijn begonnen in 

september 2018. 

 Project Medische apparatuur – Kapuna: Een grote variatie van laboratorium en medische 

apparatuur kon worden aangeschaft met het gedoneerde geld. Dit project is afgerond. 
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Personeelsleden 

Bij de stichting waren in 2018 geen betaalde werknemers werkzaam. 

Overige lasten 

 Kosten beheer en administratie - €87 

 Overige lasten - €255 

o Accountantskosten 

o Kosten hosting en beheer websites 

 

Ondertekening bestuur 
 

Amsterdam, 30 oktober 2019 Ankum, 30 oktober 2019 [Plaats], 30 oktober 2019 

Wouter Steeneveld Elize Mulder-Visser Harriëtte Knigge-Wisselink

 


