Hoogblokland, 18 mei 2022

Geachte lezer,
Voor u ligt het financieel jaarverslag 2021 van Stichting HVC. Het is de financiële thermometer van
onze organisatie; een transparante weergave van baten en lasten.
We leven in het besef dat achter elke euro een verhaal schuilt. Elke gift die wij mochten ontvangen is
waardevol. In gedachten zie ik het jongetje dat zijn verjaardagsgeld aan HVC gaf. Het meisje dat geld
inzamelde met klusjes doen. De trouwe donateurs. De families die maandelijks een evangelist of kind
ondersteunden en de vrijwilliger die een verkoopactie hield. De ondernemer die de winst deelde, de
leerkracht die zijn klas mobiliseerde en de diaconie die klaarstond voor christenen in nood. En zo zou
ik door kunnen gaan… één voor één betrokken gevers!
We voelen de verantwoordelijkheid om de ontvangen middelen zuinig en concreet te besteden. En
dat is gelukt: 91,2% van alle uitgaven is besteed aan de doelstelling, 83,4% aan concrete hulp in het
buitenland en 7,8% aan bewustwording onder christenen in Nederland. Ons werk heeft impact in 16
projectlanden. In 2021 konden we ruim 9.000 voedselpakketten (een maand voedsel voor een gezin)
uitdelen, 4 families rechtsbijstand bieden, 120 oorlogsslachtoffers traumazorg aanbieden, 16
gezinnen van eigen inkomen voorzien door middel van een minionderneming, 704 kinderen opvangen
en 1.230 kinderen op drie christelijke scholen ondersteunen. Voor 12 evangelisatieteams en 76 lokale
evangelisten bood HVC steun en er werden meer dan 21.000 Bijbels, ca. 2 miljoen evangelisatiebrochures en meer dan 3.000 kinderboeken verspreid.
Meer details over onze projecten leest u in het jaarverslag van onze activiteiten op:
> stichtinghvc.nl/jaarverslag
De totale inkomsten in 2021 bedroegen € 2.100.017,- (2020: € 2.335.563,- en 2019: € 1.405.162,-). De
jaren 2021 en 2020 zitten opvallend ver boven de inkomsten van de voorgaande jaren. Dit komt door
een groei van de fondsenwerving door HVC, maar ook door fondswerving door externen. Dat de
inkomsten 2021 ten opzichte van 2020 iets lager uitvallen, komt door eenmalige grote gift van een
derde ten behoeve van coronahulp in 2020. De eigen fondsenwerving groeide in 2021 met bijna 12%
ten opzicht van het voorgaande jaar. Dat vervult ons met blijdschap.
Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een positief organisatieresultaat à € 311.115,-. Vanwege het
geefpatroon in de maand december wordt een groot deel van dit resultaat toegevoegd aan de
bestemmingsfondsen die in het volgende jaar aan projecten worden uitgegeven.
Wat overblijft na deze cijferreeks is dankbaarheid. En een gebed tot de Heere God om een zegen over
alle inspanningen. Opdat Zijn huis vol worde!
Met vriendelijke groet,

Jan Dirk van Nifterik
HVC - Directeur

Financiële verantwoording inzake
Stichting Hulp Vervolgde Christenen te Hoogblokland
over 2021

Stichting Hulp Vervolgde Christenen te Hoogblokland
1.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

354.506
7.296
100

410.883
7.037
300

Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris
Vervoermiddelen

361.902
Financiële vaste activa
Overige vorderingen

38.000

418.220

36.000
38.000

36.000

Vlottende activa
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen

5.229

9.104
5.229

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

3.135
48.372
2.155

9.104

3.818
77.344
8.602
53.662

89.764

Liquide middelen

1.057.472

677.178

Totaal activazijde

1.516.265

1.230.266
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Stichting Hulp Vervolgde Christenen te Hoogblokland
1.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

Reserves en fondsen
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

964.172
66.000
120.180

682.789
145.440
8.873
1.150.352

Langlopende schulden
Onderhandse leningen
Schulden aan kredietinstellingen
Vooruitontvangen schenkingen

91.500
124.000
68.000

837.102

102.000
138.000
44.000
283.500

Kortlopende schulden
Kortlopend deel langlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

284.000

48.500
5.653

74.500
11.249

5.087
23.173

5.065
18.350
82.413

109.164

1.516.265

1.230.266
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Stichting Hulp Vervolgde Christenen te Hoogblokland
1.2 Staat van baten en lasten over 2021
2021
Baten
Eigen fondswerving
Fondswerving door derden
Totale baten uit fondswerving

€

2020
€

1.202.342
897.675
2.100.017

1.074.766
1.260.798
2.335.564

139.640
1.491.231
1.630.871

123.970
1.708.182
1.832.152

79.957
31.907
111.864

54.516
26.301
80.817

46.167

46.555

1.788.902

1.959.524

311.115

376.040

Lasten
Bewustwording en verdieping
Steun aan projecten
Besteed aan doelstellingen
Fondsenwerving
Inkoop goederen
Besteed aan fondswerving
Beheer en administratie
Totale lasten
RESULTAAT

Pagina 4

Stichting Hulp Vervolgde Christenen te Hoogblokland
1.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021

Onderhandse leningen
Hoofdsom €165.000,-. Aflossing vindt plaats in 5 tot 10 jaar middels halfjaarstermijnen of aan
het einde van de looptijd. Rente bedraagt (na aftrek giften) 0%.

Schulden aan kredietinstellingen
Hoofdsom €280.000. Deze lening is verstrekt ter financiering van het onroerend goed. Het
rentepercentage bedraagt 2,7%. De aflossing bedraagt € 7.000,- per halfjaar. Als zekerheidstelling is pand- en hypotheekrecht verleend.

Vooruitontvangen schenkingen
Betreft vooruitontvangen schenkingen bij overeenkomst, die elk aflopen in 5 jaar tijd.

Personeelskosten
Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 4,45 personeelsleden werkzaam (2020: 4,49).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiele verplichtingen
Leaseverplichtingen
De stichting is een leaseverplichting aangegaan voor een Kyocera Task Alfa tot en met 2021.
De jaarlijkse leaseverplichting bedraagt € 2.400,-, de resterende verplichting ultimo 2021
is nihil.
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