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Aan het bestuur van
Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland
Postbus 68
3780 BB Voorthuizen

Geachte bestuur,,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van €2.141 en de winst-en-verliesrekening sluitende meteen resultaat van €273, samengesteld.
De samenstellingsverklaring is opgenomen in het accountantsrapport na de fiscale positie.

Algemeen

Oprichting en zetel

De stichting is opgericht bij akte de datum 21 november 1968 en is statutair gevestigd te Almelo.

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Oost onder nummer 41027825.
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Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland, Almelo

Resultaat

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2014 bedraagt € 273 tegenover € 509 over 2013. De resultaten over beide jaren kunnen
als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2014 2014 2013

€ € €

Baten 3.829 - 7.016

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Toerusting en vorming
Ondersteuning

Beheer en administratie

Financiële baten en lasten

Saldo

1.491
913

2.404

931

221

273

1.577
3.525

5.102

1.110

295

509

-3-



r

(._

Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland, Almelo

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Aan het bestuur van Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland
te Almelo bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de
toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,
bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het
samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte
gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met
richtlijn voordejaan/erslaggeving RJK C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Nijkerk, 15 juni 2015

Hoogachtend,
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

^

^

B^/an 'tH/ul'R^
y'' L

. t"

-4-



r

Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland, Almeio

Bestuursverslag over 2014

Algemeen

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Dhr. J. Maliepaard, voorzitter
Mevr. T. Bouwman, secretaris

Mevr. E.J. McConnell, penningmeester en communicatie

Dhr. G.J. Keilman is per 1 december 2013 teruggetreden als voorzitter en de functie is ingevuld door J.
Maliepaard.

Grondslag, doelstelling en missie

De grondslag van de stichting volgens artikel 2 van de statuten luidt:

De stichting stelt zich op de grondslag van de Bijbel als Gods openbaring en belijdt mitsdien, dat Jezus
Christus is Gods Zoon, de Verlosser van de wereld, de Heer van de gehele schepping en de enige weg tot
behoud door persoonlijk geloof in zijn volbrachte werk.

De doelstelling van de stichting volgens artikel 3 van de statuten luidt:

a.allen die werkzaam zijn- of betrokken zijn- bij de lichamelijke en geestelijke verzorging en behandeling van
zieken, invaliden, gehandicapten en bejaarden te brengen tot een levende gemeenschap met de Heer Jezus
Christus en hen aan te te moedigen tot verdieping van hun geestelijke leven;
b. de nadruk leggen op de opdracht van de Heer Jezus Christus om het Evangelie te verkondigen aan de
hele schepping, dus ook aan zieken, invaliden, gehandicapten en bejaarden.

De missie van Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland is door het bestuur als volgt geformuleerd:

HCF Nederland streeft er naar christenen in de zorg te inspireren en toe te rusten om Christus realiteit te
laten worden in hun dagelijks werk.

Belastingen

Instelling van algemeen nut

Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals
bedoeld in artikel 32, eerste lid, onderdeel 3 van de sucessiewet 1958. Hierdoor is de gift voor de gever
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Tevens zijn over overige ontvangen giften of nalatenschappen door
de stichting geen schenkings- of successierechten verschuldigd.

Vennootschapsbelasting

Stichting Hospita) Christian Fellowship Nederland wordt niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting.

Omzetbelasting

Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland wordt niet als ondernemer aangemerkt voor de
omzetbelasting.

Samensteilingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2015 - 5-
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Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland, Almelo

Richtlijn Kleine organisaties-zonder-winststreven

Hetjaan/erslag over het boekjaar 2014 is ingericht volgens richtlijn RJKC1 Kleine Organisaties-zonder-
winststreven.

Activiteitenverslag

HCF is betrokken bij bediening op de werkplaats, gebedskringen, seminaars, conferenties, discipelschap-
training en de ontwikkeling van gezondheidszorg gebouwd op Bijbelse gronden. HCF gelooft sterk in de
samenwerking van gezond hei d szorgwerkers en heeft een nauwe band met kerkleiders en gelijksoortige
christelijke gezondheidszorg organisaties.

HCF Nederland maakt onderdeel uit van HCF Internationaal. Samen met HCF Internationaal werken wij aan
wereldwijde contacten van mensen met een passie voor Jezus Christus en Zijn liefde voor de zieken en
stervenden.

Wij hebben in 2014 twee keer onze nieuwsbrief uitgegeven (Signaal), waarin wij onze lezers toerusten,
informeren en inspireren in het licht van onze doelstellingen zoals vermeld in de statuten.
in de eerste week van januari hebben een aantal leden deelgenomen aan de Europese gebedsweek van HCF
in Zweden.

Wij hebben een project opgezet 'van Pasen naar Pinksteren' die wij in 2015 aan gemeenten willen aanbieden.

De derde zondag van oktober, 19 oktober 2014, hebben wij weer Healthcare Sunday, zondag voorde
gezondheidszorg georganiseerd. Wij willen één maal per jaar extra stilstaan bij de bewogenheid van onze
Heer en Heiland voor zieken en stervenden en Zijn bediening door mensen heen om hun lijden te verlichten.

Wij hebben op het ROC in Groningen een International Saline training georganiseerd voor studenten op 18
juni. International Saline: een cursus waarmee wij onze doelgroep toerusten op welke manier zij christen
kunnen zijn in hun werkomgeving.

Dit jaar hebben wij weer deelgenomen aan het congres 'Geloof in zorg' op 3 oktober in Doorn.

Wij hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgende in
samenwerking metAbvakabo FNV, CGMV, CNV Zorg en Welzijn, NU'91, RMU Sector Gezondheidszorg en
Welzijn 'Het Richtsnoer' en V&VN. De presentatie van de beroepscode za! plaatsvinden op 8 januari 2015.

Fondsen worden beheerd zoals altijd:
- Penningmeester stelt begroting op en het bestuur keurt het goed na overleg
" Penningmeester betaalt rekeningen en geeft verslag
- Accountant stelt financieel jaarverslag samen
- Bestuur bewaakt de uitgaven aan de hand van verslagen en zorgt dat de fondsen gebruikt worden in
overeenstemming met het beleidsplan
- Van bovengenoemde wordt verslag vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2015 -6-
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Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland, Almelo

Balans per 31 december 2014
(na winstbestemming)

31 december2014 31 december2013

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

50
325

1.766

50
325

1.472

2.141 1.847

2.141 1.847

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2015 "7-
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31 december 2014 31 december 2013

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves
Bestemmingsfonds

2.074 1.755
46

2.074 1.801

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende
passiva 67 46

2.141 1.847

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2015
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Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland, Almelo

Staat van baten en lasten over 2014

Realisatie Realisatie
2014 2013

Baten 3.829 7.016

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Toerusting en vorming
Ondersteuning

Beheer en administratie

Overige lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Saldo

Resultaatbestemming

Overige reserves
Bestemmingsfonds

1.491
913

2.404

931
221

1.152

3.556

273

319
-46

273

1.577
3.525

5.102

1.110
295

1.405

6.507

509

744
-235

509

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2015 - 9-
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Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland, Almelo

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn RJK C1 inzake Organisaties zonder
winstoogmerk zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarversiaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeid, 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.

Activiteiten

De missie van Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland, statutair gevestigd te Almelo bestaat uit
christenen in de zorg te inspireren en toe te rusten om Christus realiteit te laten worden in hun dagelijks werk.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorraden

Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Deze lagere netto opbreng stwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en ver/olgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hien/oor vermeide waarderingsgrondslagen.

Lasten algemeen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2015 -10 -
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Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland, Almelo

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.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en"
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2015 -11 -



Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland, Almelo

Toelichting op de balans per 31 december 2014

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Promotiemateriaal en drukwerk

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Huur

Liquide middelen

Rabobank3663.80.036
ING Bank 1726154
ING Bank 1726154 Zkl spaarrekening
Kas

r

31-12-2014 31-12-2013

50

325

1.648

118

1.766

50

325

1.190
158

6
118

1.472

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15juni 2015 -12-



Stichting Hospita! Christian Feliowship Nederland, Almelo

PASSIVA

r

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

Bestemmingsfonds

Overige reserves

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

Stand per 31 december

31-12-2014

€

2.074

2.074

2014

€

1.755
319

2.074

2.074

31-12-2013

€

1.755

46

1.801

2013

€

1.011
744

1.755

1.755

Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds doorzendgiften

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

Stand per 31 december

31-12-2014

€

46
-46

31-12-2013

€

281
"235

46

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva

Bank- en rentekosten
Nog te betalen kosten

42
25

67

46

46

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2015 -13-
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Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland, Almelo

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014

Realisatie
2014

€

2.866
963

3.829

Realisatie
2013

€

3,275
3.290

6.565

308
143

451

Baten uitfondsverwerving

Donaties en giften
Doorzendgiften

Overige baten

Opbrengst seminars
Overige baten

Besteed aan de doelstellingen

Toerusting en vorming

Uitgifte Signaal
Portikosten Signaal

Ondersteuning

Afdracht doorzend giften
Vergoeding 10% administratiekosten

Personeelsleden

Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland is een vrijwilligers organisatie.

Bij Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland waren in 2014 geen werknemers werkzaam.

Overige lasten

Huisvestingslasten
Kan too rl asten
Algemene lasten

Huis vestings! asten

Huur

Kantoortasten

Kantoorbehoeften
Telefoon- en internetkosten
Porti

1

1

661
830

.491

.009
-96

913

827
750

1.577

3.525

3.525

250
430
251

931

250

193
237

430

1.075
388

-353

1.110

1.075

185
206

-3

388

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15juni 2015 -14"
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Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland, Almelo

Algemene tasten

Verzekeringen
Bijdragen
Contributies en abonnementen
Overige algemene lasten

Afdracht tienden

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en bankkosten 221 295

Realisatie
2014

€

95

13

108
143

251

Realisatie
2013

€

85
245

13
89

432
-785

-353

Ondertekening bestuur voorakkoord
Barneveld, 15 juni 2015
J. Maliepaard T. Bouwman

E.J. McConnell-Steyn

Samenstellingsverkiaring afgegeven d.d. 15 juni 2015 -15 -
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Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland, Almelo

Overige gegevens

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2015 - 16 -


