
1 

Jaarrekening 2017 

Alle bedragen zijn in Euro. 

1.1 Balans 

ACTIVA Realized 

2017 

Planning 

2017 

Realized 

2016 

Planning 

2018 

     

Materiële vaste activa     

Bedrijfsmiddelen (non-fund) 0  750  0  1.500  

Totaal 0  750  0  1.500  

         

Voorraden         

Artikelen voor verkoop 0  0  0  0  

Totaal 0  0  0  0  

         

Vorderingen         

Nog te ontvangen posten  0  400  0  0  

Totaal 0  400  0  0  

         

Liquide middelen         

Cash geld 33.312  45.000  23.350  55.000  

Totaal 33.312  45.000  23.350  55.000  

         

Activa Totaal 33.312  46.150  23.350  56.500  

 

PASSIVA Realized 

2017 

Planning 

2017 

Realized 

2016 

Planning 

2018 

       

Reserves   
  

Continuïteitsreserve 11.286  25.000  12.237  25.000  

Totaal Reserves  11.286  25.000  12.237  25.000  

         

Schulden         

Fonds ORGANIZATION 3.600  4.150  1.880  5.000  

Fonds OWN PROJECT 12.007  12.000  -7.319  7.500  

Fonds GRANTS 6.419  5.000  7.126  19.000  

Fonds SALES 0  0  0  0  

Kortlopende schulden 0  0  9.425  0  

Totaal 22.025  21.150  11.113  31.500  

         

Passiva Totaal 33.312  46.150  23.350  56.500  
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1.2 Baten en Lasten 

Baten  Realized 

2017 

Planning 

2017 

Realized 

2016 

Planning 

2018 

FREE RESERVE -951  5.000  4.863  0  

ORGANIZATION 6.169  6.770  0  7.000  

OWN PROJECT  70.155  80.000  77.231  85.000  

GRANTS 12.448  25.000  15.834  35.000  

SALES 0  0  0  0  

Totale baten 87.822  116.770  97.928  127.000  

 

Lasten1 Realized 

2017 

Planning 

2017 

Realized 

2016 

Planning 

2018 

ORGANIZATION 
4.450 

(7%)  

4.500 

(5%)  

1.653 

(2%)   

7.000 

(6%) 

OWN PROJECT 
50.828 

(74%) 

60.681 

(66%)  

58.023 

(69%)   

77.000 

(66%)   

GRANTS 
13.155 

(19%) 

27.126 

(29%)  

24.371 

(29%)   

32.000 

(28%)   

SALES 0 (0%) 0 (0%)  0 (0%)  0 (0%)  

Totale lasten 
68.433 

(78% van 

Baten totaal)  

92.307 
(79% van 

Baten totaal)   

84.047  
(86% van 

Baten totaal) 

116.000 
(91% van 

Baten totaal)   

         

Resultaat  19.389  24.463  13.881  11.000  

 

VERDELING RESULTAAT Realized 

2017 

Planning 

2017 

Realized 

2016 

Planning 

2018 

Continuïteitsreserve -951  5.000  4.863  1.525  

Fonds ORGANIZATION 1.719  2.270  -1.653  1.400  

Fonds OWN PROJECT 19.327  19.319  19.208  -4.507  

Fonds GRANTS -707  -2.126  -8.537  12.581  

Fonds SALES 0  0  0  0  

Resultaat 19.389  24.463  13.881  11.000  

 

                                           
1 Tussen haakjes staan de lasten als percentage van de totale lasten. 
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1.3 Projectoverzicht 

Project code 

CONTINGENCY ORGANIZATION OWN PROJECT GRANTS Totals 

Received Received Received Spent 
CI 

commitment 
Received Spent 

CI 

commitment 
Received Spent 

CI 

commitment 

ACK002 - Subsidies on WASH facilities 0  0  0  0  0  7.256  4.006  3.250  7.256  4.006  3.250  

LCIN37 - YEP expat Malawi 797  1.325  53.378  53.378  0  0  0  0  55.500  55.500  0  

LCIN40 - YEP expat Tanzania 4.469  500  53.479  53.479  0  0  0  0  58.448  58.448  0  

LCIN41 - YEP local Tanzania 500  0  10.648  10.648  0  0  0  0  11.148  11.148  0  

LCIN44- Salary Morten 0  0  24.271  24.271  0  0  0  0  24.271  24.271  0  

LSHI26A - Revolving WASH fund - guidance by SHIPO 0  0  24.904  24.904  0  43.552  43.552  0  68.456  68.456  0  

LSHI45 + LSHI54 - Waterhelp Revolving fund 1 + 2 267  1.000  0  0  0  19.073  19.073  0  20.340  20.340  0  

LSHI57 - Impact 1.920  0  0  0  0  3.169  0  3.169  5.089  1.920  3.169  

LSHI60 - Heijmerink - Lufumbu school 0  0  0  0  0  17.481  17.481  0  17.481  17.481  0  

LSHI62 - Heijmerink - Beekeeping 0  0  0  0  0  4.700  4.700  0  4.700  4.700  0  

VISAMZ02 - GFA+ICCO 0  1.690  7.813  7.813  0  13.365  13.365  0  22.868  22.868  0  

LCIN45 - YEP expat Kenya 0  0  27.000  15.852  11.148  0  0  0  27.000  15.852  11.148  

LCIN46 - YEP local Kenya 0  0  9.500  8.641  859  0  0  0  9.500  8.641  859  

ACK001 - Preparations SMART Centre Kenya 0  0  363  363  0  9.911  9.911  0  10.274  10.274  0  

LSHI65 - Support children Oygen 0  0  0  0  0  3.325  3.325  0  3.325  3.325  0  

SCM003 - Water pumps and filters 0  0  0  0  0  542  542  0  542  542  0  

LCIN48 A4All consultancy 2017 7.626  0  22.233  22.233  0  0  0  0  29.859  29.859  0  

LCIN49 UNHCR consultancy 2017 2.529  0  0  0  0  0  0  0  2.529  2.529  0  

Totals     272.201  260.194  12.008  327.857  321.438  6.419  635.238  616.812  18.427  

 Balances     12.007 
 

6.419 
 

18.426 
 

Financiering voor contingency wordt direct doorgeboekt op de Continuïteitsreserve. Financiering voor organisatiekosten wordt direct op het fonds organisatiekosten 
geboekt. Voor contingency en organization zijn geen totalen of een balans waarde gepresenteerd, omdat ook geld binnenkomt voor deze fondsen via niet 
projectgebonden inkomsten.
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2 Toelichtingen op de jaarrekening  

2.1 Grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening  

2.1.1 Algemeen  

In het financieel jaarverslag zijn de cijfers weergegeven zoals die gelden voor Stichting 

Connect International (hierna genoemd ‘Connect International’), dus zonder de 

partnerorganisaties. Ook de toelichtingen zijn gebaseerd op de jaarcijfers van Connect 

International.  

 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor Jaarverslaggeving 650 

Fondsenwervende Instellingen.  

2.1.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 

basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld.  

Kosten van de eigen fondsenwerving worden bepaald aan de hand van de gerealiseerde 

uitgaven. Afschrijvingen worden berekend op basis van de geactiveerde waarden met 

inachtneming van de geschatte economische levensduur van de betreffende activa die 

standaard op drie jaar is gesteld. Alle bedragen worden weergegeven in Euro’s.  

 

De delen van de nog te betalen subsidies aan de partnerorganisaties die op de 

balansdatum binnen waren bij Connect International, maar nog niet uitbetaald aan de 

partners, zijn opgenomen onder het Fonds Grants.  

 

2.1.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling  

Baten en Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en 

ondergebracht bij de fondsen waar zij betrekking op hebben. Verliezen en risico’s die hun 

oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij 

voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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2.2 Toelichtingen op de Balans  

2.2.1 Activa 

 Materiële vaste activa. De materiële vaste activa eind juni 2017 is nul omdat alle 

apparatuur (vooral computer, printer e.d.) al zijn afgeschreven in voorgaande jaren.  

Boekwaarde per 31 december 2017 0 

Investeringen gedurende de financiële 

periode  

0 

Afschrijvingen gedurende de financiële 

periode  

0 

Boekwaarde per 31 december 2017 0 

Afschrijvingspercentage per jaar  33,33%  

 

 Voorraden. In 2017 waren er geen voorraden. In het verleden had Connect 

International voorraden zoals postkaarten, kaarten voor de ‘Geef een WC’ actie, 

waterfilters, doeken uit Tanzania, enzovoorts. Nieuwe voorraden zullen voorlopig niet 

ingekocht worden, omdat de verkoop ervan nauwelijks de moeite loont qua 

opbrengsten terwijl het wel veel input vergt in tijd en energie. 

 

 Vorderingen. Deze post is opgebouwd uit: (a) vooruitbetaalde kosten die in een 

volgend boekjaar zullen worden verrekend en (b) nog te ontvangen posten (rente en 

eindafrekening voor diverse projecten, m.n. nog te ontvangen subsidiegelden). Eind 

2017 waren er geen vorderingen. 

 

 Liquide middelen. De financiële periode werd afgesloten met een bedrag van 

€33.312 aan liquide middelen die stonden op de rekening-courant en spaarrekening 

van Connect International. De liquide middelen omvatte vooral middelen die 

gecommitteerd zijn aan de eigen projecten (met name salaris voor de Nederlandse en 

de lokale YEP in Kenia) die nog verder afgerond zullen worden. Iets meer dan een 

derde van de liquide middelen is vrij besteedbaar (Continuïteitsreserve). Alle liquide 

middelen die niet direct ingezet hoeven te worden, worden overgemaakt naar een 

spaarrekening waarvan de tegoeden direct opeisbaar zijn.  

 

 

2.2.2 Passiva 

 Continuïteitsreserve. Deze reserve (die we ook wel de vrij besteedbare reserve 

noemen) bestaat uit inkomsten en uitgaven die we zelf naar eigen believen kunnen 

inzetten, zij het dat dit binnen onze missie en binnen onze eigen interne regelgeving 

dient te gebeuren. Voor de duurzaamheid van de organisatie achten we een vrij 
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besteedbare reserve ter grootte van een half jaar omzet van het voorgaande boekjaar 

wenselijk. In werkelijkheid omvat de continuïteitsreserve slechts een klein deel 

hiervan. De reden is dat de Continuïteitsreserve voorheen negatief was en we deze in 

de afgelopen paar jaar door strak financieel beleid en management hebben aangevuld 

tot het huidige niveau. De organisatie heeft in de financiële periode verder aan alle 

verplichtingen kunnen voldoen en verwacht door nieuwe projectfinancieringen, 

aangevuld met inkomsten uit consultancies, daartoe ook in de nabije toekomst in 

staat te zijn. Er is een groot verschil met de planning van 2017 die veroorzaakt wordt 

door de betaling van de kortlopende schuld uit 2016 die in 2017 vanuit de 

continuïteitsreserve is betaald. 

 
 Fonds ORGANIZATION. Dit fonds omvat alle inkomsten en uitgaven voor de interne 

organisatie (overhead, admin, delen salaris manager voor algemeen runnen kantoor2 

e.d.) en deels (die delen die niet onder projectkosten geboekt kunnen worden) voor 

wat we de externe organisatie noemen (acquisitie, marketing en netwerken met 

derde partijen). Het fonds omvat een beperkt positief bedrag. Het fonds zal in de 

komende periode aangevuld worden via nieuwe en lopende projectfinancieringen. 

 

 Fonds OWN PROJECT. Dit fonds bestaat uit inkomsten en uitgaven voor de 

projectactiviteiten die door Connect International zelf uitgevoerd worden, momenteel 

vooral de Young Executive Professionals (YEPs) in Kenia – met inkomsten uit het YEP 

programma van de Nederlandse overheid - waarvoor we de salarissen betalen. Het 

fonds omvat net iets meer dan twaalfduizend euro, die nodig is om de nog komende 

kosten aan de YEPs te betalen. De verwachting voor de komende jaren is dat dit 

fonds nog zal groeien in omvang, omdat Connect International in toenemende mate 

consultancy opdrachten uitvoert die ook onder dit fonds vallen. In 2018 zal er echter 

eerst een dip zijn, omdat de YEP inkomsten dan tot een einde komen en we mogelijk 

geen nieuwe financiering zullen aanvragen bij YEP, vanwege de grote administratieve 

en rapportage verplichtingen die dit met zich mee brengt, waarvoor geen financiering 

beschikbaar is vanuit YEP. 

 
 Fonds GRANTS. Dit fonds omvat de inkomsten en uitgaven ten aanzien van Grants 

voor de partners. Einde financiële periode zat in het fonds een klein bedrag. Van 

belang zijn de committeringen die daartegenover staan. Het projectoverzicht laat 

deze zien. Hieruit blijkt dat het bedrag dat aan Grants gecommitteerd is hetzelfde 

bedrag is als wat er werkelijk in het fonds Grants zit. De verwachting voor het 

                                           
2 In de financiële periode was er geen ruimte voor een salaris voor de directeur die daarom in deze 

periode alles op vrijwillige basis heeft gedaan). 
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komende jaar is dat het fonds in omvang zal toenemen, vooral omdat we verwachten 

financiering te vinden voor projecten in Kenia. 

 

 Fonds SALES. Dit fonds omvat de inkomsten uit verkoop van goederen en de kosten 

die bij de verkoop gemoeid zijn. Het fonds staat op nul omdat we gestopt zijn met 

verkopen van goederen (te weinig inkomsten tegenover teveel inspanning). Voor de 

komende periode verwachten we ook geen sales uit te voeren. 

 
 Kortlopende schulden. Deze post staat op nul. De verwachting is dat de organisatie 

in de komende periode ook geen schulden zal opbouwen. 

 

 Niet in de Balans opgenomen verplichtingen. In tegenstelling tot voorgaande 

periodes is er geen kantoorpand gehuurd in de financiële periode. Ook zijn er geen 

andere verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. De verwachting is dat de 

stichting ook geen niet in de balans opgenomen verplichtingen zal opbouwen in de 

komende periode. 
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2.3 Toelichtingen op de Staat van Baten en Lasten 

2.3.1 Baten 

De baten waren lager dan gepland omdat de oorspronkelijke planning uitging van een 

groei, die echter wordt bemoeilijkt vanwege het missen van subsidies en andere 

projectfinancieringen in combinatie met het feit dat Connect International de acquisitie 

van projectfinanciering heeft vermindert. De reden is dat de inspanningen extreem groot 

zijn en het aantal successen in toenemende mate laag. De voornaamste baten bestonden 

uit subsidies van het YEP programma voor jonge water experts (zowel Nederlandse als 

lokale) die zijn ingezet in Kenia (inkomsten voornamelijk geboekt als ‘Own project’ 

inkomsten). Daarnaast hebben we financiering ontvangen van opdrachtgevers voor 

consultancies (met name van Aqua for All). Er waren geen inkomsten uit beleggingen of 

andere inkomsten, omdat we geen beleggingen hebben (behalve heel kleine rente op de 

bankrekeningen) en ook geen andere vormen van inkomsten. 

 

2.3.2 Lasten 

De lasten worden per fonds toegelicht. 

 
 ORGANIZATION.  

Organisatiekosten omvatten: 

 interne organisatiekosten (zoals overhead, admin, delen salaris manager, e.d.), 

en 

 externe organisatiekosten (kosten voor acquisitie, marketing en netwerken met 

derde partijen, als onderdeel hiervan ook de kosten voor EFW) voor zover deze 

niet onder projectkosten geboekt kunnen worden. 

De interne regels die we hebben voor organisatiekosten zijn:  

 Organisatiekosten totaal <14% van de Totale lasten. Gerealiseerd: 7%. 

De organisatiekosten waren in de financiële periode vrijwel gelijk aan de planning en 

lager dan toegestaan volgens onze interne regelgeving (zie hierboven). De 

organisatiekosten zijn laag, voornamelijk omdat veel van het organisatiewerk is 

uitgevoerd door vrijwilligers. 

In de financiële periode hebben we ervoor gekozen om niet langer te werken met 

zogenaamde ‘kosten voor Eigen Fondsenwerving (EFW)’ zoals oor het Centraal 

Bureau Fondsenwerving (CBF) voorgeschreven. De reden hiervoor is dat in het 

financiële boekhoudsysteem van de organisatie deze niet meer apart geregistreerd 
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worden, onder andere omdat we geen urenregistratie hebben en omdat we vinden 

dat de EFW niet relevant is. Immers ook voor het schrijven van grote en kleinere  

projectvoorstellen die niet onder EFW vallen zijn inspanningen nodig en wij vinden 

dat al die inspanningen en andere inspanningen die onder organisatiekosten vallen 

gezamenlijk niet te hoog mogen zijn. De regel dat de organisatiekosten gezamenlijk 

een maximum plafond van de totale lasten hebben is daarom ons inziens een veel 

logischer regel die we daarom dan ook hanteren. Daarmee kunnen we zien dat de 

organisatie de kosten te laag heeft gehouden (7% kosten tegen het door onszelf 

toegestane maximum van 14% duidt op een te kleine investering op 

organisatiekosten, hetgeen eigenlijk ten koste gaat van de medewerkers, die 

noodgedwongen veel doen op vrijwillige, onbetaalde, basis hetgeen een risico en 

uitdaging vormt voor de professionaliteit en continuïteit van de organisatie). 

 

 OWN PROJECT.  

De interne regel die we hanteren voor onze eigen projectkosten: 

 Lasten tussen 10 en 35% van de Totale lasten. Gerealiseerd: 74%.  

De interne regel is ruim omdat ieder jaar de focus verschuift. Soms is er veel 

uitvoering van projecten door onze partners en dan zijn de eigen projectkosten van 

Connect International ten opzichte van de totale kosten beperkt. In andere jaren ligt 

de nadruk meer op ontwikkeling van kwaliteitssystemen, software en training en 

begeleiding van de partners, onder andere middels de beschreven YEPs, zoals de 

afgelopen jaren in toenemende mate het geval is (en vandaar het hoge percentage 

OWN project costs). In die jaren zijn de eigen projectkosten hoger. De interne regel 

voor deze post moet dan ook niet te nauw genomen worden. Het is meer een ruwe 

richtlijn. De kosten in de financiële periode bestonden zoals gezegd voornamelijk uit 

kosten voor de YEPs die Connect International financiert in Kenia en de betaling van 

een consultant die voor Connect International een opdracht uitvoerde (klant was 

Aqua for All). De projectkosten waren bijna zoals gepland, omdat we al wisten, 

voorafgaande aan de financiële periode, dat we YEP financiering zouden krijgen en 

welke kosten we aan de YEPs zouden hebben. Voor de komende periode verwachten 

we dat de kosten zullen dalen omdat we momenteel alleen nog een lokale en een 

Nederlandse YEP in Kenia financieren hetgeen in 2018 zal eindigen. In de jaren 

daarna verwachten we een toename in de own project kosten hetgeen verband 

houdt met de inschatting dat we steeds meer consultancy opdrachten zullen gaan 

uitvoeren. 

 

 
 

 GRANTS.  
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De interne regel voor de Grants (projectbetalingen aan de partners): 

 Lasten tussen 51 en 76% van de Totale lasten. Gerealiseerd: 19%. 

De Grants zijn in de financiële periode beduidend lager uitgevallen dan was gepland. 

De reden voor de lage uitgaven aan Grants is dat er weinig projectfinanciering is 

verkregen voor projecten door onze lokale partners, met name project subsidies die 

we hadden verwacht (van o.a. FDW). Het blijkt veel tijd en ook geld te kosten om 

nieuwe grote projectaanvragen voor te bereiden en de procedures hiervoor te 

doorlopen. Ook blijkt het, door de lage inkomsten sinds eind 2010, toen we 

onverwacht geen nieuwe grote MFSII subsidie kregen van de Nederlandse overheid, 

veel moeilijker dan we verwacht hadden om nieuwe financiering te vinden. Dit ligt 

ons inziens niet aan de kwaliteit van onze projecten en onze financieringsaanvragen, 

maar meer aan:  

 de langer geworden looptijden van projectaanvragen,  

 de toegenomen complexiteit van eisen aan projectaanvragen en de moeilijk te 

vervullen voorwaarden en criteria daarbij, die in veel gevallen weinig of niets met 

de kwaliteit van de projecten te maken hebben, en  

 de terugloop in mogelijkheden om projectaanvragen in te dienen.  

Voor de komende periode hopen we financiering te vinden voor een groot project 

samen met waterbedrijven in Kenia, maar dit is nog volledig ongewis, omdat nog 

niet duidelijk is met welke partijen we dit samen kunnen gaan doen en welke 

financiers dit zouden kunnen gaan financieren. Vandaar dat we slechts een relatief 

beperkte toename van de grants hebben ingepland voor 2018.  

 
 SALES. In de financiële periode zijn er geen sales gerealiseerd en derhalve ook geen 

kosten voor gemaakt. 
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2.3.3 Conclusie Staat van Baten en Lasten  

Uit de Staat van Baten en Lasten blijkt dat Connect International nog grote moeite heeft 

om de klap van eind 2010 toen we een belangrijke subsidie misten en in één keer 60% 

van onze inkomsten verloren, te boven te komen. Het na-ijl effect duurt veel langer dan 

we al gevreesd hadden en werd versterkt door de sterke afname van subsidie kansen en 

de slechte economie van de afgelopen jaren waardoor het werven van fondsen moeilijk 

was. Daarbij komt dat de mogelijkheden die er zijn om substantiële financiering te 

verkrijgen complexe voorstellen vergen, waarbij consortia moeten worden opgericht met 

zowel goede doelorganisaties als bedrijven en er veel eigen financiering, ook uit de 

commerciële sector, ingebracht moet worden. Daarnaast worden veel ‘Calls for proposals’ 

uitgerekt over meerdere fases, moeten er lokaal context analyses uitgevoerd worden, en 

moeten lokale en nationale overheden intensief betrokken worden. Alle kosten die 

hiermee gemoeid zijn moeten uit eigen middelen betaald worden. Zelfs als financiering 

verkregen wordt uit een aanvraag dan mogen de kosten voor het maken van die 

aanvraag vaak niet op die financiering geboekt worden. De aanvragen duren in veel 

gevallen ook veel langer dan aangegeven en men komt ook vaak tussendoor met 

aanvullende eisen. Hierdoor is het moeilijk de zaken goed te plannen en nemen kosten 

toe zonder dat dit voorkomen kan worden. Het grootste probleem is misschien nog wel 

dat, naast de afname van het aantal subsidiemogelijkheden, de kans op financiering per 

aanvraag terugloopt, vanwege het steeds groter aantal indienende organisaties en 

consortiums. Daarbij komt dat Connect International door het missen van de subsidie in 

2010 zover in omvang is afgenomen, dat we voor de grotere financieringen eigenlijk niet 

meer in aanmerking komen, hoewel dat nergens zwart op wit staat.  

Positief is dat de fondsen OWN PROJECT en GRANTS zoals ze nu gepresenteerd worden 

grotendeels matchen met de committeringen die we zijn aangegaan voor projecten. Er 

liggen wel kansen voor de drie lijnen die Connect International in 2017 als focus heeft 

ingesteld (water en sanitatie projecten, water en sanitatie consultancies, en lobby voor 

cash transfers). We verwachten met name veel van de consultancies, waarmee geen 

hoge omzet zal worden behaald, maar waarmee Connect International wel een 

significante bijdrage aan goede ontwikkelingshulp kan waarmaken. Daarnaast hopen we 

op financiering voor een innovatief project samen met waterbedrijven in Kenia en willen 

we de schouders zetten onder de lobby voor cash transfers. Voor deze derde lijn 

verwachten we ook vooralsnog weinig financiering (hoewel we een voorstel in de 

planning hebben voor verder onderzoek naar ‘cash transfers for all for life’, maar zelfs als 

dit gefinancierd wordt dan zal het niet veel aan de omzet bijdragen). 

Daarom gaan we toch met een licht positief gevoel de komende periode in. 


