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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 2019 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 2.946 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 1.889,
samengesteld. De samenstellingsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

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
Regio Oost onder nummer 41027825.

Gebeurtenissen na balansdatum

Nederland en de rest van de wereld is geconfronteerd met het coronavirus.
Niemand kan overzien welke impact dit zal hebben en welke maatregelen er verder nog genomen gaan
worden om de verspreiding van het virus over een langere periode uit te spreiden.
De impact van het coronavirus op Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland is echter beperkt.
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Stichting Hospita] Christian Fellowship Nederland, Almelo

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland

De jaarrekening van Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland te Almelo is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en
de staat van baten lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hospital Christian
Fellowship Nederland.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Harderwijk, 26 november 2020

Hoogachtend,
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Was getekend
R.C. van Dam

Accountant-Administratieconsulent
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Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland, Almelo

Bestuursverslag over 2019

Algemeen

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Dhr. J. Maliepaard, voorzitter

Mevr. T. Bouwman, secretaris

Mevr. E.J. McConnell, penningmeester en communicatie

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 Hospital 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.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 november 2020 - 4 -
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Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland, Almelo

Richtlijn Kleine organisaties-zonder-winststreven

Het jaarverslag over het boekjaar 2019 is ingericht volgens richtlijn RJK C1 Kleine Organisaties-zonder-
winststreven en RJK C2 Kleine Fondsenwervende organisaties.

Activiteitenverslag

HCF is betrokken bij bediening op de werkplaats, gebedskringen, seminars, conferenties, discipelschap-
training en de ontwikkeling van gezondheidszorg gebouwd op Bijbelse gronden. HCF gelooft sterk in de
samenwerking van gezondheidszorgwerkers en heeft een nauwe band met kerkleiders en gelijksoortige
christelijke gezondheidszorgorganisaties.
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 2019 drie 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 vond de Europese gebedsweek plaats in Oekraïne.

Op 16 maart hebben wij een Saline Process training gegeven in Ermelo.

De derde zondag van oktober, 20 oktober 2019, hebben wij weer Healthcare Sunday, zondag voor de
gezondheidszorg georganiseerd. Wij willen één maal per jaar extra stilstaan bij de bewogenheid van onze
Heer en Heiland voor zieken en sten/enden en Zijn bediening door mensen heen om hun lijden te verlichten.

Wij zijn in 2019 drie keer met een Medical Outreach Team (MOT) naar Athene, Griekenland geweest. De
eerste keer in mei, de tweede keer in oktober en derde keer in november in samenwerking met Sahar
Lankhaar, van de organisatie 'One Heart'.

Ook dit jaar hebben wij weer aandacht besteed aan het Omerproject, van Pasen naar Pinksteren.

Fondsen worden beheerd zoals altijd:
Penningmeester stelt begroting op en het bestuur keurt het goed na overleg
Penningmeester betaalt rekeningen en geeft verslag
Accountant geeft financieel jaarverslag
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. 26 november 2020 - 5 -
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Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland, Almelo

Balans per 31 december 2019
(na verwerking van het verlies)

ACTIVA

31 december 2019 31 december 2018

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen 2.946 4.883

2.946 4.883

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 november 2020 -6-
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31 december 2019 31 december 2018

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves
Bestemmingsfonds

1.994
565

2.475
1.973

2.559 4.448

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende
passiva 387 435

2.946 4.883

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 november 2020 7-



Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland, Almelo

Staat van baten en lasten over 2019

Baten

r

Realisatie
2019

Realisatie
2018

Baten van particulieren
Baten van bedrijven

Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Som der baten

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Toerusting en vorming
Seminars, boeken en brochures
Ondersteuning
Mediaal Outreach

Kosten van beheer en administratie

Overige lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Saldo

Resultaatbestemming

Overige reserves

Bestemmingsfonds

9.328
1.500

10.828
100

10.928

10.432

1.989

18.901
2.500

21.401
700

22.101

2.272

284
7.876

2.

13.

614
432
320
728

17.094

2.977

-1.493
-396

-1.889

-481
-1.408

-1.889

2.030
-393

1.637

-336

1.973

1.637

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 november 2020
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Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland, Almelo

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, specifiek
Richtlijn RJK C1 inzake Kleine organisaties zonder winstoogmerk en RJK C2 Kleine fondsenwervende
organisaties.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten, tenzij anders vermeld.

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.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Begroting

De begrotingscijfers zijn voor de stichting geen belangrijke stuurinstrument voor de beheersing van de
activiteiten en derhalve niet opgenomen in de staat van baten en lasten.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 november 2020 - 9 -
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Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland, Almelo

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn veranhvoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

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

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 november 2020 - 10 -
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Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland, Almelo

Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 31-12-2018

Overige reserves

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

Stand per 31 december

Bestemmingsfonds

Mediaal Outreach Griekenland

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

Stand per 31 december

Liquide middelen

Rabobank 2.946 4.883

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves

Bestemmingsfonds

1.994

565

2.559

2019

€

2.475
-481

1.994

2.475

1.973

4.448

2018

€

2.811
-336

2.475

31-12-2019

€

1.

-1.

.973

.408

565

31-12-2018

€

1.

1.

.973

.973

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 november 2020 -11 -
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Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland, Almelo

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva

Bank- en rentekosten

Af te dragen tienden

31-12-2019

€

103
284

387

31-12-2018

€

115
320

435

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 november 2020 - 12 -
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Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland, Almelo

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Realisatie
2019

€

2.860
6.468

9.328

1.500

100

100

Realisatie
2018

€

3.200
15.701

18.901

2.500

550
150

700

Baten van particulieren

Donaties en giften
Giften t.b.v. Outreach Griekenland

Baten van bedrijven

Baten in natura

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Opbrengst seminars
Opbrengst boeken en brochures

Besteed aan de doelstellingen

Toerusting en vorming

Uitgifte Signaal
Portikosten Signaal

Seminars, boeken en brochures

Accomodatiekosten
Documentatiekosten
Algemene kosten seminars

Ondersteuning

Afdracht tienden

Medical Outreach

Kosten t.b.v. Outreach Griekenland

Personeelsleden

Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland is een vrijwilligers organisatie.
De bestuurders van Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland ontvangen tevens geen vergoeding.

Bij Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

575
1.697

2.272

284

7.876

635
1.979

2.614

200
15

217

432

320

13.728

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 november 2020 -13 -



Stichting Hospita! Christian Fellowship Nederland, Almelo
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Overige lasten

Kantoorlasten
Algemene lasten

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften
Telefoon- en internetkosten
Porti

Algemene lasten

Accountantslasten
Administratielasten
Contributies en abonnementen
Overige algemene lasten

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en bankkosten

Ondertekening bestuur voorakkoord

Barneveld, 26 november 2020

Realisatie
2019

€

458
1.531

1.989

254
204

458

1.500
18
13

1.531

Realisatie
2018

€

459
2.518

2.977

241
204

14

459

2.500

13
5

2.518

396 393

J. Maliepaard T. Bouwman

E.J. McConnell-Steyn

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 november 2020 -14-
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Stichting Hospita! 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. 26 november 2020 -15 -


