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1.

OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 bij wijze van administratieve dienstverlening
samengesteld.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde
jaarrekening berust bij u.
Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het vezamelen, verwerken en samenvatten van
de financiële gegevens. Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wrj op zorgvuldige wijze
de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor
verslaggeving.

Tot nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
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Voor al onze diensten gelden de algemene vooMaarden van het Register BelastingadviseuE, gedeponeerd bij de
Rechtbank te Utrecht, nr. 51/2011.

BTw nummer NL-8151.84.256.8.01
Kamer van Koophandel nummer 04052661
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2. Aloemeen
2.'1. Doelstellinq/bedriifsomschriivinq

Stichting Wereldfoundation is in 2006 opgericht en statutair gevestigd te Assen. De stichting heeft als
doel de armsten in de wereld de kans te geven een huis te realiseren. Dit doet zij door fondsen
beschikbaar te stellen waaruit aan mensen een lening - een zogenaamde microhypotheek - gegeven
kan worden. Mensen betalen deze lening in termijnen over een periode van zes jaren terug en met het
terugbetaalde geld kan aan een nieuw gezin een lening verstrekt worden.
2.2. Bestuur
De samenstelling van het bestuur en de directie is len opzichte van 2017 ongewuzigd.
Directeur van stichting Wereldfoundation is Marjan HoltulUwer. Zij is belast met de dagelijkse leiding
van de stichting. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dhr. J. Atsma
Dhr. J.W. Bruggenwirth

Dhr. G.J.A. HoltvlUwer (voorzitter)
Zowel de bestuursleden als de directeur werken allen onbezoldigd.

3. Jaarverslaq
lnleiding
Het afgelopen jaar heeft Wereldfoundation geen nieuwe fondswervende activiteitenontwikkelt.
Maar dat betekent zeker niet dat we stil hebben gezeten. De huizenbouw in Bangladesh gaat door.
Van de terugbetalingen ln het revolving fund ln Bangladesh kunnen we jaarlijks ongeveer 500

nieuwe huizen bouwen.
We willen in Bangladesh in de toekomst alleen nog maar Eco-vriendelijke huizen bouwen en
daarvoor hebben we in Bangladesh een nieuwe, eigen, entiteit opgericht: ECO-Home solutions.
Veel inzet is gegaan naar bewustwording en voorlichting: de in Bangladesh traditionele productie van
baksteen behoort tot de meest vervuilende industrie van de wereld en zal ook worden verboden.
Het is dus van groot belang om te gaan bouwen op een duurzame, voor het milieu minder belastende
wijze. Ook een heel belangnjke gebeurtenis in Bangladesh in 2018 is dat PKSF, de organisatie
van de Bengaalse overheid die zich inzet voor het terugbrengen van armoede, het micro-hypotheek
model van Wereldfoundation heeft omarmd en met geld van de World Bank zich nu ook inzet op de
bouw van huizen.
Over voorgaande activiteiten en wat we meer hebben gedaan hieronder meer.
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Activiteiten 2018
Fondswervend
Onze grote fondswervende evenementen 'Fiets voor een Huis" en hel gala zijn in 2017 voor het laatst
gehouden. ln 2018 hebben we geen nieuwe evenementen georganiseerd. Wel hebben we een
samenwerking met Urban lnnovators uit Zwolle, die voor elk door hen gebouwd huis eèn donatie doet
waaÍmee Wereldfoundation een nieuw huis in Bangladesh kan realiseren. ln 2018 hebben zij ruim
€ 20.000 gedoneerd. Daarnaast heeft onze partner Banglabari activiteiten ontwikkeld waarmee
€ 55.000 is opgehaald.

Fíetsreizen
Net als in voorgaande jaren hebben we in 2018 ook weer fiets[eizen georganiseerd.
De Íletsreizen hebben plaatsgevonden in april en oktober, twee reizen in een periode dat het klimaat
in Bangladesh aangenaam is. De groepen Íietsers bestonden uit middelbare school leerlingen en
volwassenen, die zichhadden ingezet voor de bouw van huizen en die nu met eigen ogen de
gerealiseeÍde huizen konden zien.

Paftners
Heel bh, zrin wij nog steeds met de samenwerking met onze partners Woord en Daad en Banglabari.
Wij werken samen met Woord en Daad aan de bouw van huizen in Bangladesh.
Banglabari is het afgelopen jaar weer actief geweest om sponsoren te werven in Belgiè.

Huizenbouw
ln 2018 stond de bouw van 500 huizen gepland, zoals gebruikelijk de helft in het vooriaar en de helÍt
in het najaar. We zrjn in het voorjaar gestart met 250 huizen. De bouw van de voor het najaar
geplande huizen is uitgesteld naar 2019. Reden hiervoor is dat we in Bangladesh genoodzaakt werden
de samenwerking met de Bengaalse NGO's een andere juridische vorm te geven. Deze wuziging
heeft meer tijd gevraagd dan veMacht en in 2019 zullen wij de voor 2018 geplande huizen alsnog
realiseren.

Eco-H o me So/uÍions (EHS,)

Zoals ook in voorgaande verslagen is te lezen zijn we sinds 2016 bezig met de ontwikkeling van een
duuzame bouwmethode. ln 2018 zrjn de eerste Eco-huizen opgeleverd. We zijn heel trots op het
resultaat, de huizen zien er mooi uit en de bewoners zijn er erg blij mee.
Komende jaren zullen we nog veel inzetten op bewustwording en voorlichting. Want net als in ieder
land stapt men ook in Bangladesh niet zomaar in een product dat nieuw en onbekend is.
Wij hopen en verwachten dat de eerste huizen met tevreden bewoners zal budragen aan het winnen
van vertrouwen ln de Eco-blokken. De bouw van de Eco-huizen gebeuít onder de in 2018
in Bangladesh nieuw opgerichte entiteit EHS.
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PKSF
ln de inleiding noemde ik al PKSF. Wereldfoundation was lange tijd nagenoeg de enige organisatie
die zich in Bangladesh inzette op de bouw van huizen voor de armen.
ln 2018 is daar een tweede, hele grote organisatie, bij gekomen. PKSF is een organisatie gelieerd
aan de Bengaalse overherd die zich met name met geld van de World Bank inzet voor
armoedebestrijding. ln 2018 hebben zij bijna 2 mil.ioen euro te verdelen over '18 NGO's
(waaronder ook partners van Wereldfoundation) beschikbaar gesteld voor de bouw van huizen.
PKSF heeft bij de wijze van het uitzetten van leningen en de bouw de melhode van Wereldfoundation
gekopieerd. En het is mooi om te zien dat de bouw van huizen in Bangladesh hiermee een enorme
impuls krijgt. PKSF bou\,vt met traditioneel bouwmateriaal.
Voor de toekomst ligt er nog een kans om dit een duuzame bouwmethode te laten worden.

Doelstellingen 2019
Ook in 2018 willen we weer gaan bouwen aan huizen en een betere toekomst voor de mensen
in Bangladesh. Planning is om in 2019 500 nieuwe huizen te realiseren. De financiering van deze
huizen gebeurd met middelen uit de bestemmingsreserve en middelen uit het revolving fund in
Bangladesh, het geld waar de aÍbetalingen op de lening in worden gestort.
Net als het voorgaande jaar zullen wij ook in 2019 inzetten op samenwerking mel bouwbedri.iven.
Voor ons liggen hier kansen, vanuit een wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen zijn er
inmiddels bouwbedrijven die hebben aangegeven financieel bij te willen dragen aan de bouw van
huizen in Bangladesh. Daarnaast wordt er inmiddels bijgedragen in deskundigheid en in natura,
met name bij de ontwikkeling van de ECO-blokken.
De opbrengst van deze nieuwe Íondswervingsstrategie hebben we in 2019 begroot op € 50.000.
Naast de opbrengsten die we hebben begroot uit de samenwerking met de bouwbedrijven hebben we
een bedrag van € 20.000 begroot aan inkomsten uit evenementen. Dit betreffen allen evenementen
en activiteiten die op initiatief van onze donateurs georganiseerd worden.
Verder zullen wij in 2019 een grool deel van onze tijd en energie inzetten om de bouw van
ECO-huizen verder uil te rollen. Omdat de productie van de traditionele blokken zo enorm
klimaat-onvriendeli.ik is en deze productiemethode naar verwachting binnenkort verboden gaat worden,
wordt een duuzame bouwmethode steeds urgenter. Voor Wereldfoundation liggen er kansen nu
ook PKSF zich inzet voor de bouw van huizen. En ook zullen we doorgaan met voorlichting
en bewustwordingsprojecten. Naast het vele voorlichtingsmateriaal dat we reeds hebben zal er
in 20'19 in dat kader ook een Íilm gemaakt worden over het belang van duurzaam bouwen en
onze bouwmethode. Met de 5 NGO's waar we in Bangladesh al vele jaren mee samenwerken zullen
we blijven samenwerken. Deze samenwerking verloopt naar tevredenheid en het terugbetalingspercentage op de leningen bedraagt nog steeds'100%.
We zullen in 20í9 ook starten met een nieuwe partner; de productie-plaats van de Eco-blokken
zal worden verplaatst naar hun locatie en met hen zullen wí alleen ECO-huizen realiseren.
Tenslotte zullen we naar verwachtlng 2 Íietsreizen organiseren in 2019 en zullen we de samenwerking
met Woord en Daad voortzetten.
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Marjan H oltvl iiwer-Veenstra
Directeur

Assen, 1 1 Juli 20í 9
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
31-12-2018

31-12-2017

Materiële vaste activa

0

3.375

Financiële vaste activa

0

307

52.473

54.777

Liouide middelen

174.700

299.512

Totaalactiva

227.173

357.971

ACTIEF
VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderinqen en overlopende activa

PASSIEF
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Bestemmingsreserve FVEH

-162.733

-83.928

495.851

305.851

221.923

333.1 1 8

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Vooruitontvangen donaties
Overige schulden en overlopende passiva

18.175

0

0

0

5.250

6.678
5.250

Totaalpassiva
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24.853
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

2017

41.957
0

44.565
153.552
837.582

55.000

21 .921

Ontvangsten
Donaties / sponsoring algemeen
Gala diner "benefiet(s) voor een huis"
Baten uit eigen evenmenten
Baten Banglabari (België)

0

1.057.620

96.957

Uitgaven
Besteèd aan doelstelling
Huizenbouw Bangladesh

'190.000

570.000

5.746

65.810

457

62.146

0

3.764

941
0

-20.320

3.375

6.753

Wervingskosten
Kosten Gala diner
Kosten evenement Fiets voor een Huis

Beheer en administratie
Reis- en verblijfkosten
lnhuur personeel
Vergoeding management koslen
Aíschrijvingen
Pilot CSEB
Diverse bedrijfskosten
Publiciteit & Bewustwording
Accountants- admin. kosten

57.598

0

0

2.623

41 .021

.668

28.325

1

4.017

3.035
207 .845

819.1 14

-1 10.888

238.s06

-307

0

.195

238.506

78.805
-190.000

232.514

1.'195

238.506

Resultaat deelnemingen
Wereldhypotheek BV

Resultaat

-1

11

Toevoeging/onttrekking aan reserves
Overige reserves
Bestemmingsreserve FVEH

-t
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5.992
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TOELICHTING
Algemeen
Activiteiten
Stichting Wereldfoundation is statutair gevestigd te Assen, KvK-nummer 04083914. De stichting heeft tot doel
het ondersteunen van de bouw van woningen in ontwikkelingslanden, alsmede projecten die daarmee
samenhangen teneinde een menswaardiger leefomgeving voor de lokale bevolking te creeren.
De stichting is opgericht op 20 november 2006. De stichting ontvangt haar middelen door subsidies, donaties
en dergelijke.

Groepsverhoudingen
Voor een overzicht van groepsmaatschappijen wordt verwezen naar de toelichting op de financiële vaste activa.

Consolidatie
Groepshoofd is vrijgestèld van consolidatie op grond van artikel 407 lid 2 aanhef en sub a Boek 2 BW.

Algemenè grondslagen vooí de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervèndè lnstellingen. Richtlijn 650
Fondsenwervende lnstellingen schrijft voor een begroting op te nemen in de jaarrekening. Omdat een
totaalbegroting niet als beheeÍsingsinstrument is gebruikt, is geen begroting in de jaarrekening opgenomen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bi.i de betreffende grondslag voor de speciÍieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen woíden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt
berekend op basis van de grondslagen van stichting Wereldfoundation.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de stichting
geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke
verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt
een vooziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze vooziening wordt rekening gehouden met
reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voozieningen voor oninbaarheid.
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Deelnemingen waarin geen invloed van betèkenis op het zakelijke en Íinanciële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere
waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reèle waarde en vervolgens gewaaÍdeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reèle waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde, Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelÍke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voozieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

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

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reéle waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostpri.ls.

Grondslagen vooÍ de bepaling van het resultaat
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.

Beheer- en administratiekosten
Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de stichting maakt in het kader van de beheersing en
administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Boekwaarde per

1

januari 2018

Aanschaffingswaarde
Cumulatie afschrijvingen en waardeverminderingen

33,763
-30.388
3.375

Mutaties
lnvesteringen
Afschrijvingen

0

3.375
3.375

Boekwaarde per 31 december 20í8
33.763
-33.763

Aanschaffingswaarde
Cumulatie afschrijvingen en waardeverminderingen

Financiële vaste activa

31-12-18

31-12-17

Deelneming Wereldhypotheek BV

307

Betreft een 100% deelneming in Wereldhypotheek BV te Assen.
Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen donaties / sponsoring
Vordering bestuur
Waarborgsom huur kantoor DDZ

ffi

46.910
5.563
0

50.970
3.007

174.700

299.512

800

Liquide middelen
ING Bank
Kruisposten

ffi@

00

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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EIGEN VERMOGEN

31-12-18

31-12-17

Overiqe reserves

Saldo 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Saldo 31 december

-162.733

78.805

-168.725
5.992

-83.928

-162.733

495.851
-190.000

263.337

Bestemminosreserve FVEH

Saldo 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Saldo 31 december

232.514

Jo-535ï--4E5.8-ET

De bestemmingsreserve betrefl een door het bestuur aÍgezonderd deel van
het vermogen dat een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft.

Crediteuren
Crediteuren

0

18.175

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overioe schulden en overlooende oassiva
Accountantskosten ( 2017 en 2018)
Administratiekosten
Overige te betalen kosten

JAARREKENING

4.000
1 .250

2.000
1 .250

0

3.428

5.250

6.678
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018

2017

Baten uit eigen evenmenten
Evenement Gala diner "Fiets voor een Huis"
Evenement Galibier "Fiets voor een Huis"

0
0

153.552
831 .0'1 8

984.570

Evenement Gala diner "Fiets voor een Huis"
Donaties en giften
Eigen veiling / loterij

0
75.027
78.525
0
-----------0--EÍ562-

Evenement Galibier "Fiets voor een Huis"
Contributies ( deelnemersgelden )
Donaties en giften

0

50.425

96.948 787.157
---g6-.gc_E'r-75s-Z

Aantal personeelsleden
Het aantal personeelsleden in 2018 bedraagt 0 (2017 i 1)

Bezoldiging bestuurders
De directie en bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.
Zij werken geheel op vrijwillige basis.
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