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Hoop tijdens lockdown

een jaar van quarantaine, noodhulp en thuisonderwijs
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VOORWOORD
Beste donateurs en vrienden van Pasuk

kunnen wij onze organisatiekosten laag houden.

Voor u ligt het nieuwe jaarverslag van Pasuk

Op die manier zorgen we dat de giften van

Foundation, waarin we terugblikken op afgelopen

donateurs volledig besteed worden aan ons

schooljaar en een toelichting geven op de

kindontwikkelingsprogramma op de Filipijnen.

jaarrekening van 2020.
Vol verwachting kijken we uit naar wat het nieuwe
Het was een veelbewogen jaar, waarin stress en

jaar ons gaat brengen. Nogmaals, enorm bedankt

honger tijdens de lockdown werden afgewisseld

(“Salamat kaayo!”) voor uw betrokkenheid en

met blijdschap en dankbaarheid voor de noodhulp

ondersteuning.

die we mochten bieden. We prijzen de Heere God
dat Hij steeds in alles heeft voorzien, zodat we de

Met hartelijke groet,

Pasuk gezinnen konden ondersteunen.

Martijn Ros
Namens het bestuur wil ik u bijzonder hartelijk
bedanken voor uw steun, meeleven en gebed.
U maakt het mogelijk dat we 70 kinderen, die
opgroeien in extreme armoede, scholingssupport
en hoop voor de toekomst kunnen bieden.
Ook gaat onze dank uit naar alle zakelijke partners
die Pasuk Foundation ondersteunen, in welke vorm
dan ook. Dankzij de support van deze bedrijven
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bestuursvoorzitter Pasuk Foundation

1. WIE WIJ ZIJN
1.1 Visie

ARMOEDEBESTRIJDING

Pasuk Foundation is een christelijke kind-ontwik-

Armoede is een complex probleem dat alleen effec

kelingsorganisatie. Met een team gepassioneerde

tief bestreden kan worden als het op alle fronten

vrijwilligers bieden wij structurele hulp aan Fili-

wordt aangepakt. Daarom ondersteunen wij de

pijnse kinderen die opgroeien in extreme armoede.

Pasuk kinderen met een integrale aanpak van hun

Wij geloven dat ieder kind geliefd en waardevol

mentale-, fysieke-, sociale- en geestelijke armoede.

is, geschapen vanwege een doel. Jezus heeft ons
geroepen om deze kwetsbare kinderen te helpen.

ONTWIKKELING VAN KINDEREN

Zodat hun talenten mogen ontwikkelen en zij zullen

Hoop en educatie zijn de sleutels tot ontwikkeling.

opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen, en

Al ruim 20 jaar mogen we ervaren hoe een positief

zullen leven tot eer van God.

toekomstperspectief en goede scholing het verschil
maken in de levens van Filipijnse kinderen die op-

1.2 Onze missie

groeien in armoede. Daarom voorzien wij hen van

Op de Filipijnen leven miljoenen kinderen onder de

de benodigde schoolspullen, zodat de kinderen naar

armoedegrens. Veel kinderen hebben slechts één

school kunnen.

ouder of helemaal geen ouders meer. Door honger
en gebrek aan schoolspullen kunnen veel van hen

VIA LOKALE KERKEN

niet naar school. Vaak belanden zij uiteindelijk in de

Het evangelie biedt hoop, ook in de Filipijnen. In

prostitutie of criminaliteit.

de sloppenwijken waar wij actief zijn zitten veel
gezinnen gevangen in geestelijke armoede. Daarom

In samenwerking met kerkpartner ‘Cebu Bible

werkt Pasuk Foundation samen met bijbelgetrouwe,

Church’ op de Filipijnen wil Pasuk Foundation deze

christelijke kerken in de Filipijnen, die zowel actief

kinderen hoop en educatie bieden. Hoop, op een

het evangelie verspreiden als zich inzetten om

betere toekomst en een eeuwig leven met God. En

kinderen en hun families in praktische zin te helpen.

educatie, om hun ontwikkeling en zelfredzaamheid
te stimuleren.

MET VRIJWILLIGERS
Pasuk Foundation is een vrijwilligersorganisatie

1.3 Kernwaarden

en maakt volledig gebruik van de tijd en talenten van

Onze aanpak is gebaseerd op een bijzondere

vrijwilligers, producten en diensten van bedrijven en

combinatie van vier kernwaarden, die zich met

diverse subsidies. Zo houden we onze kosten laag

onze ervaring door de jaren heen heeft ontwikkeld:

en komen de giften van donateurs bijna volledig ten
goede aan de ontwikkeling van de Pasuk kinderen.
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2. WAAR WIJ WERKEN
Cebu City is centraal gelegen op de Filipijnen, op
het eiland Cebu. Deze drukke havenstad vormt,
samen met aangrenzende steden, een gigantische
metropool met naar schatting ruim 3 miljoen
inwoners. De verschillen tussen arm en rijk zijn
erg groot. Hier vind je het grootste winkelcentrum
van Zuidoost-Azië, moderne kantoorgebouwen
en decadente hotels op steenworp afstand van
stinkende sloppenwijken en ondervoede kinderen
die bedelend op straat rondzwerven.

Manila

Cebu Bible Church
Onze projectpartner ‘Cebu Bible Church’ (CBC) staat
aan de rand van een van de vele sloppenwijken die
Cebu City kent, niet ver van het oude centrum van
de stad. De meeste mensen in dit gebied leven op
of onder armoede niveau en de kerk probeert waar
mogelijk gezinnen bij te staan in hun armoede.
Samen met zeventien gepassioneerde vrijwilligers

Cebu City

van CBC zet Pasuk Foundation zich in voor de
ontwikkeling van kwetsbare kinderen die opgroeien
in extreme armoede.
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3. WAT WIJ DOEN
3.1 Wie wij helpen
Onze primaire focus is op kinderen die opgroeien in
extreme armoede, die wel enig voedsel, kleding en
onderdak hebben, maar die door hun levenssituatie
(bijvoorbeeld ondervoeding en/of gebrek aan middelen) een verhoogd risico hebben op schooluitval
of helemaal niet naar school kunnen. Daarbij geven
wij voorrang aan kinderen die een of beide ouders
moeten missen. Pasuk Foundation maakt geen
onderscheid in etniciteit of religie.
Deze doelgroep is bewust uitgekozen. Er zijn
verschillende gradaties van armoede binnen Cebu
City. Helemaal onderaan zijn de kinderen die bloot
op straat zwerven, bedelen om eten en slapen in
de open lucht. Organisaties die daar goed op zijn
ingesteld (zoals ‘Christ for Asia’, ‘Children’s Shelter
of Cebu’ en ‘The Rescue Ministries’) richten zich specifiek op de noden van deze straatkinderen.
Pasuk Foundation richt zich op de armoede-laag
daarboven. Zoals al genoemd hebben deze kinderen wel enige stabiliteit, zoals onderdak, kleding
en voedsel. Echter zonder structurele ontwikkeling
zullen deze kinderen niet los kunnen komen uit de
greep van armoede. Pasuk Foundation speelt in op
deze nood, door de kinderen hoop en educatie te
bieden.
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3.2 Armoedebestrijding
Armoede is niet slechts een gebrek aan geld,
voedsel of onderwijs. Armoede is een complex
probleem dat alleen effectief bestreden kan worden
als het op diverse fronten tegelijk wordt aangepakt.
Daarom ondersteunen wij de Pasuk kinderen met
een integrale aanpak van hun mentale-, sociale-,
fysieke- en geestelijke armoede:

MENTAAL
Onderwijs, benodigde schoolspullen •
Denkspelletjes en knutselen •
Huiswerkbegeleiding en bijlessen •

FYSIEK
Noodhulp, aanvullende voeding •
Gymnastiek en dans •
Voorlichting over voeding, •
seksualiteit en hygiëne

De kosten voor het Pasuk programma bedragen
ongeveer € 180 per kind per jaar. Op dit moment
hebben we 70 kinderen uit het basis- en middelbaar
onderwijs in ons kindontwikkelingsprogramma.
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SOCIAAL
• Sociale vaardigheden
• Liefdevolle aandacht van een mentor
• Samenwerken met andere kinderen

GEESTELIJK
• Uitleg van het evangelie
• Gebed en bemoediging
• Vakantiebijbelschool en Kerstfeest

3.3 Zaterdagprogramma
Iedere zaterdag ontvangen we de sponsorkinderen
op het Pasuk project. In het kerkgebouw ontvangen
zij een gezonde en voedzame maaltijd, les uit de
Bijbel, liefde, persoonlijke aandacht en begeleiding.
De kinderen genieten altijd volop van het met elkaar
zingen, dansen, spelen, knutselen en andere activiteiten.
Door het Pasuk programma ontwikkelen de kinderen sociale vaardigheden en kameraadschap met
elkaar. Ze leren te bidden, zich open te stellen en
hun zorgen te delen met hun mentor. De kinderen
worden gewezen op de noodzaak van bekering en
hen wordt het Evangelie voorgehouden. Door deze
wekelijkse lessen raken de kinderen vertrouwd met
de boodschap uit de Bijbel. Zij leren verzen uit hun
hoofd en ook hoe deze toe te passen in hun eigen
leven. Zo leren de kinderen om God, anderen en
zichzelf lief te hebben.
Ook in praktisch opzicht leren de kinderen voor
zichzelf en anderen te zorgen, bijvoorbeeld hoe
je goed je handen wast, nagels knipt en je oren
schoonhoudt. Maar ook hoe te reageren bij ongewenste intimiteiten en hoe veiligheid te zoeken in
het geval van een aardbeving.
Als gevolg van de lockdown in Cebu City kon het
zaterdagprogramma vanaf maart 2020 helaas niet
doorgaan. We kijken ernaar uit de Pasuk kinderen
op het project te verwelkomen, zodra dit weer is
toegestaan.
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3.4 Noodhulp
Vanwege de corona-uitbraak in maart 2020 kondigde de Filipijnse regering een strenge lockdown
af in Cebu City. De Pasuk scholieren en hun ouders
moesten zoveel mogelijk thuisblijven. Deze verplichte quarantaine zorgde ervoor dat er geen inkomen
was en dus geen geld om eten te kopen. Mensen
die leven onder de armoedegrens hebben in het
gewone dagelijkse leven sowieso al uitdaging om
goed rond te komen. Het niet mogen werken zorgde
voor grote problemen in de gezinnen.
We zijn daarom een noodhulpactie gestart en
hebben maandenlang iedere week voedselpakketten gebracht bij de gezinnen, om hen van het
hoognodige te voorzien. Het Pasuk team zorgde
ervoor dat de distributie van de pakketten veilig en
gestructureerd verliep. We mochten ruim 1300(!)
pakketten uitdelen, bestaande uit rijst, aardappels,
groenten, olie, gedroogde vis en vitaminetabletten.
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3.5 Kind sponsorprogramma – NIEUW!
Naast het reguliere kindontwikkelingsprogramma
en ons noodhulpprogramma, zijn we in 2020 gestart met het Pasuk kind sponsorprogramma. Deze
derde activiteit heeft als doel om de meest kwetsbare sponsorkinderen extra te ondersteunen in hun
eerste levensbehoeften – veiligheid, voedsel en/
of kleding. Dit programma wordt bekostigd vanuit
specifieke donaties van donateurs die zich aan dit
programma hebben gecommitteerd. Op dit moment
hebben we drie kinderen in ons kind sponsorprogramma.
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3.6 Schoolspullen
Aan het einde van de zomervakantie ontvangen
alle Pasuk scholieren hun benodigde schoolspullen
voor het nieuwe schooljaar. De kinderen ervaren
dit echt als een enorme beloning. Ze kijken elk jaar
reikhalzend uit naar dit moment waarop ze weer
nieuwe spullen ontvangen, wat hen in staat stelt
om het nieuwe schooljaar te beginnen. En de ouders
van de kinderen zijn tot tranen geroerd omdat ze
geen schulden hoeven te maken om de benodigde
schoolspullen voor hun kind aan te schaffen.
De lijst aan schoolspullen wordt altijd in gezamenlijk
overleg met de ouders vastgesteld. Voor schooljaar
2020-21 bestond het pakket uit o.a. schriften,
kladblokken, pennen, kleurpotloden, viltstiften, een
schaar en papier. Tevens een kunststof aktetas en
een paraplu, zodat de ouders het huiswerk droog en
wel kunnen vervoeren tussen school en thuis, nu de
scholen geen klassikaal onderwijs aanbieden.
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3.7 Kerstviering
Normaal gesproken vieren we het Kerstfeest op
het Pasuk project met de kinderen en hun ouders –
altijd een prachtige afsluiting van het kalenderjaar.
Vanwege de quarantainemaatregelen was deze
gezellige samenkomst in 2020 helaas niet mogelijk.
Daarom bezochten we medio december alle gezinnen om kort met hen stil te staan bij de betekenis
van kerst.
Tijdens deze ‘mini-kerstvieringen’ mochten we hen
het goede nieuws te vertellen: over Gods liefde voor
de wereld en het grootste Geschenk, dat Hij zijn
eigen Zoon gegeven heeft om iedereen die in Hem
gelooft, te verlossen van zonde en schuld. Tijdens
de huisbezoeken kreeg ieder kind een prachtig
kerstpakket met voldoende eten en drinken voor
de feestdagen. Ook kreeg ieder gezin een mooie
miniposter met de Bijbeltekst uit Jozua 24:15:
“As for me and my house, we will serve the LORD”.
Tenslotte ontvingen de kinderen een Bijbels
dagboekje en een Pasuk drinkbeker voorzien
van hun eigen naam.
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3.8 Huisbezoeken
Vanwege corona heeft het Filipijnse ministerie
van Onderwijs klassikaal onderwijs stilgelegd
en een gemengd leersysteem ontwikkeld. Met dit
nieuwe systeem wordt thuisonderwijs aangeboden.
Kinderen die toegang hebben tot goed internet
kunnen via een liveverbinding online lessen volgen.
Voor kinderen die geen toegang hebben tot goed
internet, zijn huiswerkmodules beschikbaar. Daarbij
worden de lessen en opdrachten door de onderwijzers geprint en klaargelegd. Iedere week halen
ouders een nieuw huiswerkpakket op bij school.
In hun huis werken de kinderen zich door de stapel
opdrachten heen. Hun docenten zijn via chatprogramma’s bereikbaar voor vragen.
Deze nieuwe vorm van thuisonderwijs legt een
grote druk op de gezinnen. Er wordt van de leerlingen een flinke dosis discipline gevraagd. De meeste
ouders vinden het ontzettend moeilijk om hun kinderen te begeleiden, omdat ze druk zijn met brood
winning en/of zelf nauwelijks opleiding hebben
genoten. Sommige ouders kunnen pas laat op het
werk verschijnen, omdat ze eerst hun kinderen
moeten helpen met het huiswerk.
Het Pasuk team bezoekt iedere week de gezinnen
om de kinderen en hun ouders te bemoedigen en
met hen te bidden. Zo houden we vinger aan de
pols en ervaren de gezinnen dat ze er niet alleen
voor staan.
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3.9 Jaarcijfers in het kort
INKOMSTEN EN UITGAVEN

EFFECTIEF

ORGANISATIEKOSTEN
€ 28

RENTE-INKOMSTEN
€2

98,6%
besteed aan doelstelling

besteed aan organisatie 0,1%
besteed aan bankkosten 1,3%

BANKKOSTEN
€ 330

EIGEN FONDSENWERVING
€ 24.683

U I TG AV E N

INKOMSTEN

DOELSTELLING
€ 22.316

NOODHULP

1.300+

voedselpakketten voor gezinnen

ONDERWIJS

70

kinderen naar school
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TOTAAL UITGAVEN

€ 24.685

€ 22.674
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2020 IN BEELD

TWEEDE KWARTAAL
In maart kondigt de Filipijnse overheid een strenge
lockdown af. Iedereen moet thuis blijven. Het niet
mogen werken zorgt voor grote problemen in de
gezinnen. Pasuk start een noodhulpactie en deelt
in enkele maanden ruim 1300 voedselpakketten
uit, bestaande uit rijst, aardappels, groenten, olie,
gedroogde vis en vitaminetabletten.

EERSTE KWARTAAL
In de eerste maanden van het jaar ontvangen we
de sponsorkinderen iedere zaterdag op het Pasuk
project. Daar ontvangen zij een gezonde en voedzame maaltijd, les uit de Bijbel, liefde, persoonlijke
aandacht en begeleiding. De kinderen genieten
altijd volop van het met elkaar zingen, dansen,
spelen, knutselen en andere activiteiten.
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DERDE KWARTAAL

VIERDE KWARTAAL

De start van het nieuwe schooljaar is voor de Pasuk

Eind december bezoeken we alle kinderen thuis,

gezinnen een erg zware tijd. Het inkomen van veel

om samen met hun gezinnen stil te staan bij het

gezinnen staat onder druk. Ouders moeten hun

evangelie en de betekenis van kerst. Ook krijgt ieder

aandacht verdelen over de kinderen en hun eigen

kind een prachtig kerstpakket met voldoende eten

werk. De kinderen missen de schoolstructuur en hun

en drinken voor de feestdagen.

docent, en hebben moeite met de huiswerkopdrachten. Middels onze wekelijkse huisbezoeken leven we
mee met de gezinnen en houden we vinger aan de
pols.
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4. INTERNE ORGANISATIE EN BESTUUR
4.1 Algemene gegevens
Statutaire naam		Stichting Pasuk Foundation

4.4 Bestuursvergaderingen

Statutaire zetel		Apeldoorn

Het bestuur kwam in 2020 driemaal bijeen. In de

Adres 			Turfstekershoeve 27

vergaderingen zijn de ontwikkelingen op het Pasuk

		7326 DP Apeldoorn

project uitgebreid aan de orde geweest. De verga-

Telefoon		+31 84 00 333 84

deringen zijn bijgewoond door het voltallige bestuur.

E-mail			info@pasukfoundation.org

De agenda van de vergaderingen vertoonde een

Internet		www.pasukfoundation.org

vast stramien: opening, goedkeuring verslag voor-

KvK			8143947

gaande vergadering, mededelingen van de voor-

RSIN			815564934

zitter, ingekomen stukken, mededelingen van de

IBAN			NL11 ABNA 0415 2876 26

secretaris, projectbesprekingen, fondsenwervingen,

BIC			ABNANL2A

mededelingen van de penningmeester, besluitvorming, rondvraag en vaststellen datum volgende

4.2 Oprichting en doelstelling

vergadering.

Hoewel de activiteiten van Pasuk plaatsvinden
sinds 1999, is Stichting Pasuk Foundation opge-

4.5 Lage kosten

richt per notariële akte op 10 februari 2006. Pasuk

Pasuk Foundation wordt gesteund door diverse

Foundation is een stichting zonder winstoogmerk en

bedrijven die hun producten en diensten belangeloos

heeft de volgende doelstelling:

beschikbaar stellen. Denk hierbij aan sponsoring van
o.a. de website, video, vormgeving, drukwerk

“Het creëren van scholingsmogelijkheden voor per-

en accountantskosten.

sonen, woonachtig in de Filipijnen, die vanwege hun
financiële situatie anders niet of nauwelijks oplei-

In 2020 heeft Pasuk Foundation de organisatie

dingsmogelijkheden hebben, alsmede het verrichten

kosten opnieuw laag kunnen houden door gebruik

van handelingen, die met het vorenstaande in de

te maken van subsidies van Mondial Apeldoorn.

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk

Dankzij onze lage organisatiekosten kwam ruim

kunnen zijn.”

98% van de ontvangen donaties rechtstreeks ten
goede aan ons Pasuk programma op de Filipijnen.

4.3 Bestuurssamenstelling
Voorzitter: De heer Martijn Ros
Secretaris: De heer Tobias Huizing
Penningmeester: De heer Maarten Cornelisse
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4.7 Financiën

De kosten van onze projecten in 2020 bedroegen

In 2020 is het totaal aan giften, ten bedrage van

€ 22.316, waarvan € 10.556 is besteed aan het

€ 24.683 (behoudens de bankkosten ad € 330) voor

Pasuk kindontwikkelingsprogramma. Dat is een

99% besteed aan de projectactiviteiten van onze

afname ten opzichte van 2019 (€ 16.648). De

partner ‘Cebu Bible Church’ op de Filipijnen.

oorzaak hiervan is dat door de lockdown het zaterdagprogramma niet door kon gaan. Daarentegen

Onze uitvoeringskosten in Nederland hebben we

zijn de ‘Special care’ uitgaven gestegen. De reden

kunnen beperken dankzij specifieke giften/sub-

hiervoor is dat we tijdens de lockdown de gezinnen

sidies. Bij het verstrekken van een dergelijke gift/

van voedselpakketten hebben voorzien. Ook zijn er

subsidie wordt door de verstrekker exact aangege-

in 2020 specifieke kinderen periodiek ondersteund

ven waarvoor de gift/subsidie dient. Doordat deze

o.b.v. commitment van sponsors. Hiervoor is het

giften/subsidies de uitvoeringskosten bijna volledig

‘kind sponsorprogramma’ ontwikkeld.

dekken, kunnen we ruim 99% van de algemene
giften aanwenden voor de financiering van onze
projectactiviteiten.

De specificatie van onze projectuitgaven is als volgt:

De in 2020 uitgekeerde vrijwilligersvergoedingen

2020
______

2019
______

€

€

10.556
11.250
510
0
0
0
______

16.648
3.519
0
10.776
719
397
______

22.316

32.059

zijn volledig aan Pasuk Foundation terug geschonken.
Het resultaat over 2020 kwam uit op € 2.012
positief. Begroot voor 2020 was € 200 positief. Per
saldo waren de baten € 5.926 hoger dan begroot.
Dit is vooral te danken aan de geoormerkte giften
voor de noodhulp Covid-19 tijdens de lockdown.

Pasuk kindontwikkelingsprogramma
Special Care programma
Kind sponsorprogramma
Project ‘Noodhulp brand’
Project ‘Wastafel’
Project ‘Computerlokaal’

Door het positieve resultaat over 2020 is ons eigen
vermogen gestegen van € 25.401 eind 2019 naar
€ 27.978 eind 2020. Dit eigen vermogen bestaat
voor het grootste gedeelte uit liquide middelen.
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Voor 2021 is een positief resultaat van € 200 begroot.

“Doe recht aan de geringe en de wees,
bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid.”
(Ps. 82:3)

19
19

5. JAARREKENING
5.1 Balans per 31 december 2020
31-12-2020
_______________________
€

€

31-12-2019
_______________________
€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

27.978		
__________		

		
		
		

25.401			
__________

27.978		
__________		

25.401
__________

PASSIVA							

							
RESERVES EN FONDSEN							
Algemene reserve

27.413		

25.401			

Bestemmingsreserve						
__________		
		

__________

27.413		

25.401

KORTLOPENDE SCHULDEN
Vooruitontvangen bedragen

PASUK
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565		

0

		
		
		

565		
__________		

0
__________

Saldo		
		
		

27.978		
__________		

25.401
__________
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5.2 Staat van baten en lasten over 2020
Realisatie 2020
_______________________
€

€

Begroting 2020
_______________________
€

€

Realisatie 2019
_______________________
€

€

BATEN
Ontvangen donaties

24.683 		

18.757 		

38.650

__________		

__________		

__________

Som der baten t.b.v. doelstelling		

24.683 		

18.757 		

38.650

LASTEN							
Projectpartner CBC
Uitvoeringskosten (na aftrek geoormerkte donaties)

-22.316 		

-17.898 		

-28 		

0		

-661

__________		

__________		

__________

Som der lasten		

-22.344 		

-32.059

-17.898 		

-32.720

								
Financiële baten

2		

20		

Financiële lasten

-330 		

-279 		

__________		

__________		

7
-396 		
__________

Saldo der financiële lasten		

-328 		

-259 		

-389

		

__________		

__________		

__________

Saldo		
		
		

2.012 		
__________		

600 		
__________		

5.541
__________

Resultaatbestemming
Algemene reserve
Bestemmingsfonds ‘Noodhulp brand’

2.012 		

600 		

0 		

0 		

-6.735

__________		

__________		

__________
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2.012 		
__________		

12.275

600 		
__________		

5.540
__________

5.3 Grondslagen van de financiële verslaglegging
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met in Nederland algemeen aanvaarde verslag
gevingsregels.
De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale
waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen
de baten uit donaties en alle hiermee verbonden
kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen
lasten. De kosten en lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin
de donaties zijn ontvangen, behoudens situaties
waarin deze vooruit ontvangen zijn t.b.v. specifiek
aangewezen te maken kosten. Verliezen welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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5.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020
				
ACTIVA			

PASSIVA			

			

			

VLOTTENDE ACTIVA			

RESERVES EN FONDSEN			

		
Liquide middelen
		

31-12-19
___________

31-12-18
___________

Algemene reserve
		

2020
___________

2019
___________

Stand per 1 januari

25.401

13.126

ABN-AMRO Bank Hoofdrekening nr. 41.52.87.626

7.484

9.908

ABN-AMRO Bank Spaarrekening nr. 44.55.39.356

20.494

15.492

		

___________

___________

		
		

27.978
___________

25.401
___________

Er is geen kredietfaciliteit; de liquide middelen staan allen ter vrije beschikking.		
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Resultaatbestemming

2.012

12.275

		

___________

___________

Stand per 31 december
		

27.413
___________

25.401
___________

Bestemmingsfondsen
		

2020
___________

2019
___________

Stand per 1 januari

0

6.735

Resultaatbestemming

0

-6.735

		

___________

___________

Stand per 31 december
		

0
___________

0
___________

5.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
BATEN

LASTEN

Donaties

2020
2019
_______________________

Bestedingen projectpartner CBC

Periodieke donaties

10.805

8.730

Pasuk programma

Eenmalige donaties

2.619

7.287

Noodhulp na brand

0

16.073

10.749

6.559

510

0

Opbrengsten uit collectes
Geoormerkte donaties t.b.v. projecten CBC
Geoormerkte donaties kindsponsoring

Special care
Kindsponsoring

2020
2019
_______________________
10.556

16.648

0

10.776

11.250

3.519

510

0

Project ‘computerlokaal’

0

397

_______________________

Project ‘wastafel’

0

719

24.683
38.650
_______________________

Project ‘naaiatelier’

0

0

_______________________
22.316
32.059
_______________________
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Personeelskosten
Vrijwilligersvergoedingen
Geoormerkte donaties t.b.v. vrijwilligersvergoeding

2020
2019
_______________________
1.700

1.700

-1.700

-1.700

_______________________
0
0
_______________________
Verkoopkosten
Communicatie- en promotiekosten
Overige verkoopkosten
Geoormerkte donaties t.b.v. verkoopkosten

2020
2019
_______________________
1.228

1.161

0

700

-1.200

-1.200

_______________________
28
661
_______________________
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Financiële baten

2020
2019
_______________________

Rente spaarrekening

2
7
_______________________

Financiële lasten

2020
2019
_______________________

Bankrente en -kosten

330
396
_______________________

SAMENSTELLINGSVERKLARING

SAMENSTELLINGSVERKLARING
1. Opdracht
In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 samengesteld van Pasuk Foundation te Apeldoorn bestaande uit de balans en de
winst- en verliesrekening over 2020 met de toelichting.
2. Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens
Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals deze door de directie van Pasuk Foundation zijn verstrekt. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie.
3. Verantwoordelijkheid van de samensteller
Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardigde
gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het Register Belastingadviseurs). Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen
het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen beoordeeld
op basis van de door de directie verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als belastingadviseur brengt met zich mee dat wij geen zekerheid
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
4. Bevestiging
Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2.
Apeldoorn, 3 mei 2021
Boxem Mulder B.V.

drs. W. Mulder RB
Lid van het Register Belastingadviseurs
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EVEN VOORSTELLEN
Ik ben nog nooit in de Filipijnen geweest. Ik hoef

groot deel de opvoeding van de kinderen voor haar

er niet naar toe voor mijn werk en als vakantie

rekening genomen. Het heeft lang geduurd voordat

bestemming zoek ik om praktische redenen liever

ik tot het besef kwam waar het echt om draait in het

iets dichter bij huis. Maar om eerlijk te zijn had ik

leven en hoeveel liefde en aandacht onze partner en

totaal geen weet van de nood van de bevolking

kinderen nodig hebben.

in de Filippijnen, voordat ik Martijn Ros in 2008
ontmoette. Hij vertelde mij over Pasuk Foundation

Het mag duidelijk zijn waarom ik dit vertel. Ik ben

en vroeg mij om de organisatie te ondersteunen

gaan inzien dat alle mensen kostbaar zijn en ieder-

met de vormgeving van communicatie-uitingen,

een verdient het om tot bloei te komen. Ik bewonder

zoals de huisstijl, pennen en shirts, de website en...

de harde werkers van Pasuk Foundation voor het

dit jaarverslag.

prachtige werk dat zij doen, door kinderen en de
gezinnen waaruit ze komen te ondersteunen met

In 1993 ben ik begonnen met het ontwerpbureau

heel veel liefde, scholing en fysieke ondersteuning.

Identifine, waarvan ik tegenwoordig ook de enige

Daar draag ik graag aan bij door mijn talenten in te

werknemer ben. Aanvankelijk lag de focus van het

zetten.

bedrijf vooral op corporate communicatie, maar
daar zijn fotografie en video aan toegevoegd.

Elke dag kan een dag zijn om het verschil te maken
en anderen lief te hebben. Iedereen heeft dat nodig!

Ondernemerschap geeft veel verantwoordelijkheid
en voor mij was het vooral in de beginjaren hard

Met hartelijke groet,

en veel werken. Ik was zo bezig met mijn eigen
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succes, dat ik weinig aandacht had voor mijn kleine

Leen van der Zande

kinderen. Mijn lieve vrouw Annet heeft voor een
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WAT KAN IK DOEN?
U kunt op allerlei manieren een bijdrage leveren aan

Bid mee

onze projecten.

Het is een geweldige zegen om – naast het bieden
van praktische hulp – ook het Evangelie te mogen

Word donateur

delen met kinderen in nood. Bid u met ons mee, dat

Voor € 15,00 per maand biedt u een kind scholings-

de Heere door het Pasuk ontwikkelingsprogramma

mogelijkheden en hoop voor de toekomst. Bezoek

heen zal werken en dat de kinderen en hun families

onze website om u in te schrijven als donateur van

tot geloof zullen komen in Jezus Christus.

Pasuk Foundation.
Doe een gift
Ook eenmalige giften zijn van harte welkom!
Zo kunt u op en vrijblijvende manier bijdragen
aan ons project. Ons bankrekeningnummer is
NL11 ABNA 0415 2876 26.
Doneer uw talent
Beschikt u over speciale vaardigheden en wilt u die
inzetten voor ons project, dan maken wij hier graag
gebruik van. Regelmatig hebben wij vertaalwerk
nodig of mensen die de boodschap van Pasuk willen uitdragen. Neemt u gerust eens contact op om
uw mogelijke inzet met ons te bespreken.
Doneer uw nalatenschap
Een schenking uit nalatenschap biedt vaak fiscale
voordelen. Zoals met een notarieel geregelde schenking waarmee u een bijdrage levert zonder dat dit
u extra geld kost. Wij informeren u graag over de
mogelijkheden.
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Hartelijk bedankt
dat u ons steunt!

www.pasukfoundation.org
© 2021 Pasuk Foundation. Alle rechten voorbehouden.
Op de informatie in deze publicatie rust eigendomsrecht.
De informatie mag niet op enigerlei wijze worden gekopieerd of verveelvoudigd.

