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Een stichting die geboren na een 

onvergetelijke eerste noodhulpmissie op 

Lesbos in de crisistijd van oktober 2015.  

We werden geraakt door de actualiteit en 

het uitblijven van grote hulpacties daarin.  

Een missie die begon met wat ingezameld 

geld en eindigde met een volle container 

en een groep van achttien fantastische 

vrijwilligers die zich met hart en ziel 

hebben ingezet. 

Van het een het kwam het ander en zo 

ontstond Christian Refugee Relief. 

Vanuit een christelijke visie met een 

doelgerichte missie: Onze naasten in 

nood een helpende hand bieden waar we 

kunnen. Door er te zijn, te helpen en te 

ondersteunen. 

Dit alles met inzet van vele vrijwilligers en 

de onmisbare steun van degene die dit 

werk een warm hart toedragen. 

André Stam 

Voorzitter 

Voorwoord 

Inhoudsopgave 

Ontstaan 

Jaarrekening 

Missies 2016 

Doelen 

Financiën 

Colofon: 

Publicatie: Juni 2017 

Beelden: Alle foto’s binnen dit document zijn 

gemaakt door deelnemers van onze missies.  

 

 

Adresgegevens: 

Christian Refugee Relief 

p/a Jaap de Jongestraat 17 

2957KD Nieuw-Lekkerland 

 

E-mail: info@christianrefugeerelief.com 

Website: www.christianrefugeerelief.com 
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Beste lezer, 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van stichting Christian Refugee Relief. Een stichting uit nood geboren. 

Hoe dit is ontstaan kunt u in dit inleidende hoofdstuk lezen. 

September 2015, grote nood op de Griekse eilanden, vluchtelingenstromen van ongekende grote de 

media die werd overspoeld met beelden van deze totale chaos. Op dat moment ontstond het verlangen 

om hier praktisch iets te gaan betekenen. Wat begon als klein idee bloeide op tot onze eerste 

noodhulpmissie. 

Oorspronkelijk was het plan met maximaal zes personen en financiële steun te vertrekken naar Lesbos 

om te kijken waar we ons konden aansluiten om te helpen. Echter door het grote enthousiasme, de 

actualiteit en de passie groeide dit project uit tot een hulptransport met daarbij een groep van achttien 

vrijwilligers die bereid waren te gaan, die bereid waren een stap buiten de eigen wereld te zetten.  

In de laatste week van oktober 2015 waren we op Lesbos voor de hulpverlening waarbij we duizenden 

mensen hebben kunnen bijstaan in de eerste levensbehoefte na een levensgevaarlijke overtocht. Voor 

verdere toelichting en ervaringsverhalen verwijzen we u naar onze website. 

Na deze missie bleef het verlangen bestaan om onze naaste helpende handen te bieden. Vaak zijn we in 

deze situaties geconfronteerd met de volgende tekst uit Matheus 25: 

Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor 

Mij gedaan.  

Vanuit deze gedachte is stichting Christian Refugee Relief opgericht. Helpen waar we kunnen door te 

delen en door te geven. Zomaar als druppels, als oase, als opdracht.  

Ons team bestaat uit de volgende personen: 

André Stam - Voorzitter 

Daniel van der Leer - Algemeen adjunct 

Jan de Zwart - Penningmeester 

Eysbrand Rozendaal - Secretaris  

 

Dit kan niet zonder de vele inzet van mensen met een hart vol passie voor dit werk, de gebeden en de 

financiële steun! Via deze weg willen we een ieder die op zijn of haar wijze bijgedragen heeft aan het 

verwezenlijken van de doelen van de stichting bedanken. 

Onze verdere activiteiten van het jaar 2016  kunt u lezen in dit jaarverslag. Voor de overige informatie 

willen we u verwijzen naar onze website: www.christianrefugeerelief.com 

Ontstaan 



 
 

 

 

Binnen de statuten zijn onze doelen vastgesteld en als volgt omschreven: 

Doelstelling: 

De stichting heeft ten doel: vluchtelingen waar ook ter wereld een helpende hand te bieden en het 

leven van iedere vluchteling aangenamer te maken zodat zij zo humaan mogelijk kunnen leven, dit-alles 

vanuit een positieve christelijke levensovertuiging. 

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

Het verzorgen van groepsreizen met vrijwilligers; het verzorgen van hulptransporten 

Het bieden van noodhulp aan bootvluchtelingen en werken en/of helpen in de vluchtelingenkampen 

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

  

Doelen 



 
 

 

 

In het jaar 2016 heeft Christian Refugee Relief een tweetal missies georganiseerd. De eerste missie 

betrof een missie naar Lesbos gedurende de hele maand februari. Dit met een 48 tal vrijwilligers die zich 

hebben ingezet in de moeilijke situatie op Lesbos. Onder andere kwamen de volgende werkzaamheden  

aan bod: 

- Inzet hulpverlening langs de kust, in samenwerking diverse internationale organisaties 

- Inzet in vluchtelingenkamp Moria. Distribueren kleding, cleaning, contacten met 

bootvluchtelingen.   

- Opknappen oud hotel voor vluchtelingenopvang. 

 

De tweede missie, eveneens naar Lesbos, heeft plaatsgevonden in november 2016. Deze missie is 

georganiseerd in samenwerking met stichting Livingstone en Eurorelief. Via deze weg willen we hen 

nogmaals bedanken voor de mogelijkheid die is gecreëerd om dit werk te kunnen doen. 

De werkzaamheden vonden plaats in vluchtelingenkamp Moria.  De werkzaamheden in het kamp 

betroffen diverse disciplines. 

Ook is er in 2016 een verkennend bezoek gebracht aan het Griekse vaste land om een missie te starten 

is samenwerking met de UHNCR. Deze missie is geannuleerd omdat het vluchtelingenkamp waar het 

verkennend bezoek is geweest werd gesloten. 

Tevens zijn er meerdere opties onderzocht om aan te sluiten bij bestaande organisaties of 

hulpprojecten. Dit heeft (nog) niet geleid tot nieuwe missies.  

  

Missies 2016 



 
 

 

Hier vind u de jaarrekening van 2016. In het volgende hoofdstuk worden de financiele zaken meer 

toegelicht. 

  

Jaarrekening 



 
 

 

 

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
Dit hoofdstuk beschrijft de financiële gang van zaken van de stichting die nodig zijn om de eerder 
beschreven doelen te verwezenlijken. Als eerste stap heeft stichting Christian Refugee Relief de 
welbekende ANBI status toegewezen gekregen waar we dankbaar voor zijn! 
 
ANBI 
Donateurs van de Stichting Christian Refugee Relief kunnen, indien voor hen van toepassing en binnen 
de door de fiscus gestelde voorwaarden, hun bijdrage fiscaal verrekenen. Dit wordt mogelijk, doordat de 
Stichting Christian Refugee Relief de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status mag dragen. 
Onderstaande informatie geeft inzicht in onze organisatie. Onderstaande gegevens dienen jaarlijks te 
worden gepubliceerd door de ANBI houdende organisatie. Ook wordt er jaarlijks een financieel 
jaarverslag opgesteld door onze financiële controller. 
 
ANBI Gegevens: 
RSIN: 8558.05.365  
Bankrekening:NL74RABO0306633183  
BIC:RABONL2U 
  
De volgende paragrafen beschrijven het financiële regelement en de afspraken die hiervoor zijn 
gemaakt. Deze beschrijvingen komen direct uit de regelementen van de stichting. 
 
2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
2.1 Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in euro's. 
Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd 
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de 
winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 
wordt verwezen naar de toelichting. 
 
2.2 Vergelijking met voorgaand jaar  Dit jaar nog niet van toepassing 
 
2.3 Materiële vaste activa 
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare 
kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, of 
lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en 
hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. 
Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden 
verwacht. 
 
2.4 Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. 

Financiën 



 
 

2.5 Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. 
 
2.6 Reserves en fondsen 
Het eigen vermogen van Stichting Christian Refugee Relief wordt ingedeeld in reserves. 
 
Continuïteitsreserve 
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te 
stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Eind 
2016 heeft het bestuur besloten continuïteitsreserve te stellen op € 524,28, te weten 75 procent van de 
jaarkosten van de werkorganisatie. Dat is ruim binnen de richtlijn van de commissie Herkströter, die een 
bovengrens hanteert van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie. 
 
Bestemmingsreserve Het bestuur heeft een deel van de reserves afgezonderd ten behoeve van de 
besteding aan hulpgoederen. 
 
3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
3.1 Algemeen 
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Het resultaat wordt 
bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen moeten gerealiseerd worden zodra zij 
voorzienbaar zijn. 
 
3.2 Opbrengstverantwoording 
Baten van Stichting Christian Refugee Relief worden in aanmerking genomen wanneer zij op rekening 
zijn ontvangen binnen het boekjaar. Ontvangen voorschotten worden verantwoord in het jaar waarin ze 
zijn ontvangen. Voor 2016 geldt: alle giften vanaf de oprichting 9 december 2015. 
 
3.3 Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet 
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden 
de toekomstige afschrijvingen aangepast. 
 
4 Toelichting op de Balans 
4.1 Materiële vaste activa 
Er zijn geen vaste activa binnen de stichting. 
 
4.2 Vorderingen 
Er zijn geen openstaande vorderingen. 
 
  



 
 

 

Zoals te lezen zijn er binnen de stichting niet alleen maar missies te organiseren. Het werk achter de 

schermen gaat ook door. Wij willen jullie danken voor de steun en het vertrouwen wat we telkens weer 

hebben gekregen. 

Ook op financieel gebied is dit een jaar geweest waar we veel mochten doen. We hopen dat we dit 

kunnen blijven doen en daarom bevelen blijft iedere euro welkom!  

In het jaar 2017 willen wij onze focusgebied verbreden. Verkenning in andere landen en het 

onderzoeken van groeimogelijkheden voor onze stichting.  

Tot slot, de stichting beraad zich continu op acties passend bij de omschreven doelen. Wij zijn uit naar 

hetgeen 2017 ons brengt. 

In vertrouwen, in geloof.  

André, Daniël, Jan en Eysbrand 

Tot slot 


