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               Stichting Zion Child Care Trust International  

               het bestuur 

               Weverstraat  32 

               1445 BE  PURMEREND 

Referentie: 1898/rz                Purmerend, 4 juli 2020 

Betreft:      jaarrekening 2019 

Geacht stichtingsbestuur, 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw 

onderneming. 

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen 

de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. 

1.1  Opdrachtbevestiging 

Opdracht 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Zion Child Care Trust 

International te Purmerend samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur 

van de stichting verstrekte gegevens. 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in 

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste 

grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.  

Bevestiging 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. 

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, 

dr. J. (Jan) Smit 

penningmeester Stichting Zion 
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1.2  Algemeen 

Oprichting 

Blijkens de akte d.d. 04-01-2002 werd de stichting Stichting Zion Child Care Trust International per 

genoemde datum opgericht. 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37099829. 

Doelstelling 

De doelstelling van Stichting Zion Child Care Trust International wordt in artikel van de statuten als volgt 

omschreven: 

Het initieren en ondersteunen van projecten voor kansarme kinderen in Thailand en het verrichten van alle 

verdere handelingen, die met vorenstaande in ruimste zin verband houden en of bevorderlijk kunnen zijn. 

Bestuur 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

- T. Francissen-van Bergeijk (voorzitter) 

- dr. J. (Jan) Smit (penningmeester) 

- J. (Jasper) Smit (bestuurslid) 

Statutenwijziging 

niet van toepassing 

Activiteiten verslagjaar 
Thailand                                                                                                                                           

Ook in 2019 mochten we weer een bijdrage leveren aan het project in Thailand wat is gericht op de opvang 

van meisjes waarvan de moeders in de gevangenis zitten, en die bij detentie van de moeder zonder 

adequate zorg zijn achtergelaten in hun dorp van herkomst. Zorg die dan moet worden geboden door 

doorgaans oude en zeer arme grootmoeders, die dit niet of zeker onvoldoende aankunnen. Deze meisjes 

gaan niet of in ieder geval nauwelijks naar school door de hieraan verbonden kosten die de grootmoeders 

niet kunnen opbrengen, maar moeten dan meewerken in huis en op het land. 

Kijkend naar de heersende cultuur en hun kwetsbaarheid worden veel van deze meisjes slachtoffer van 

misbruik en human trafficking en is het hebben van allerlei ongewenste contacten die tot zwangerschap op 

zeer jonge leeftijd, soms al met 12 of 13, en het ontwikkelen van STD's aan de orde van de dag.  

Tijdens de frequente bezoeken in de gevangenissen worden op verzoek van de gedetineerde moeders daar 

deze meisje zo mogelijk uit deze situatie gered en geplaatst in een van de opvanghuizen. Ook tijdens de 

regelmatige bezoeken aan de diverse Hill Tribe dorpen wordt er door oude grootmoeders om hulp 

gevraagd in deze uitzichtloze situaties. Over het algemeen zijn de meisjes ondervoed en hebben allerlei 

onderliggende gezondheidsproblemen.  

Zodra ze gered zijn, ontvangen ze direct medisch onderzoek van de vaste kinderarts in het ziekenhuis de 

nodige medische zorg, waaronder de vaak ontbrekende kindervaccinaties en door eigen professionele 

interne counseling genezing van hun trauma's. 

Binnen de opvanghuizen krijgen ze een veilig en liefdevol huis waar alles draait om familie met elkaar te 

zijn, gezonde en gevarieerde voeding en de beste scholing, tot en met Universitaire opleiding, die er maar 

beschikbaar is. Op deze wijze krijgen deze meiden die normaal geen kans gehad zouden hebben de 

mogelijkheid te groeien naar fysiek en mentaal heel stabiele en gezonde meiden, waarbij hun persoonlijke 

kwaliteiten en mogelijkheden op welk gebied dan ook tot het uiterste worden gestimuleerd. 

Door de ondergeschikte (tweede rangs) positie die binnen de heersende culttuur zo gewoon is voor deze 

meisjes, is een van de speerpunten hen te trainen in leiderschap, zodat zij toekomstig het verschil zullen 



 

 

gaan maken binnen hun eigen bevolkingsgroepen. Het is een zegen dat er de afgelopen jaren al veel van 

deze jonge vrouwelijke leiders die hier zijn opgegroeid hun positie als leiders hebben verworven.  

 

 

 

Village project 

Omdat er binnen dit werk een enorm en zeker niet afnemend probleem is op dit gebied maar de interne 

opvang uiteindelijk vol was, is er per januari 2019 besloten de hulp uit te breiden naar meisjes die met 

financiële ondersteuning en goede begeleiding zouden kunnen blijven wonen bij hun grootmoeder in hun 

Hill Tribe dorp en is hier een nieuw project voor opgestart. 

Terugkijkend op 2019, is ook dit project een enorm succes. Door wekelijkse bezoeken aan deze meiden 

wordt de grootmoeder ondersteund in de opvoeding, is er goed eten op tafel, is er kleding, toegang tot 

gezondheidszorg en gaan deze meiden nu naar school en zijn ze beschermd tegen misbruik en human 

 

Kerkelijke gemeente 

Ook is er in 2019 een kerkelijke gemeente opgezet in een van de Hill Tribe dorpen, die duidelijk voorziet in 

een behoefte en snel groeiend is.  

Via deze gemeente zijn er diverse outreach activiteiten gedaan zoals community service, gezondheids en 

sexuele voorlichting, een beschermingsprogramma voor jonge meisjes, een drug abuse prevention program, 

kinder en jeugd activiteiten, zorg voor ouderen en een vocational trainingsprgramma wordt verder 

uitgewerkt. 

 

India 

Zoals te lezen viel in het verslag van 2018 was dit voor de door ons ondersteunde projecten in diverse 

sloppenwijken van India een goed jaar. Waterputten, een voedselprogramma en de opstart van een 

vocational school voor meisjes.  

Helaas hebben we de financiële ondersteuning door gebrek aan designated funding per 2019 compleet stil 

moeten zetten. Hierdoor zijn heel veel kinderen en mensen die hierdoor in 2018 zijn geholpen en een enorme 

positieve verandering van hun omstandigheden mochten ervaren weer sort of terug bij af. 

 

Visie 
De visie zoals omschreven in het policy plan 2019-2025 blijft ongewijzigd, waarbij kijkend naar fundraising en 

sponsoring de nadruk wel steeds meer zal liggen op Amerika met directe donaties naar het project in 

Thailand.  

Ook in 2019 is er hard gewerkt aan het onderhouden van contacten en het zo mogelijk verkrijgen van nieuwe 

sponsors voor de ondersteunende projecten. FaceBook, Twitter, Linkedin, de maandelijkse nieuwsflits en de 

vele persoonlijke internationale contacten hebben voor het project in Thailand gezorgd dat kijkend naar 

financiën er veel directe donaties vanuit Amerika aan dit project zijn gedaan. Iets waar we heel dankbaar 

voor zijn. Voor Nederland blijft in tegenstelling tot Amerika de fondswerving en dus sponsoring een bron van 

zorg. 

 

Voor 2020 hopen we de huidige sponsors te kunnen behouden, maar zullen ons zeker inspannen om zowel in 

Nederland als in Amerika meer sponsors te kunnen werven. 

 

Rev. Dr. Jan Smit 
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1.3  Resultaatvergelijking 

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de winst- en verliesrekening. 

 2019 2018 

 

 € % € % 

Som der kosten 1.365 5,3% 2.790 2,4% 

Resultaat 

Netto-omzet 25.983 100,0% 120.535 100,0% 

Inkoopwaarde van de omzet 28.816 110,9% 111.765 92,7% 

Bruto bedrijfsresultaat -2.833 -10,9% 8.770 7,3% 

Verkoopkosten 1.365 5,3% 1.166 1,0% 

Kantoorkosten - 0,0% 1.624 1,4% 

-4.198 -16,2 % 5.980 4 ,9% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2019 

(Na resultaatbestemming) 

 31 december 2019 31 december 2018 

 

ACTIVA € € € € 

Vlottende activa 

Liquide middelen 4.843 9.041 

Totaal activazijde   4.843 9.041 
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2.1  Balans per 31 december 2019 

(Na resultaatbestemming) 

 31 december 2019 31 december 2018 

 
PASSIVA 

Eigen vermogen 

€ € € € 

Kapitaal  4.843  9.041  

Totaal passivazijde  
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2019 

 2019 2018 

 

 € € € € 

Som der kosten 1.365 2.790 

Resultaat  

Netto-omzet 25.983 120.535 

Inkoopwaarde van de omzet 28.816 111.765 

Bruto bedrijfsresultaat  -2.833  8.770 

Verkoopkosten 1.365 
 

1.166 
 

Kantoorkosten -  1.624  

-4.198 5.980 
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2019 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

 2019 2018 

 

 € € € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Bedrijfsresultaat 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

Kasstroom uit operationele activiteiten -4.198 5.980 

Mutatie geldmiddelen   

Toelichting op de geldmiddelen   

Stand per 1 januari 9.041 3.061 

Mutatie geldmiddelen -4.198 5.980 

Stand per 31 december 4.843 9.041

-4.198 5.980 

-4.198 5.980 

-4.198 5.980 
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2.5  Toelichting op de balans 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

Liquide middelen 

Rekening courant bank 4.843 9.041 

 

Het saldo van de rekening staat vrij ter beschikking.
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2.5  Toelichting op de balans 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 

Kapitaal 

Kapitaal  4.843 9.041 
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2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening 

 2019 2018 

 

 € € 

Ontvangen donaties 

Ontvangen donaties 25.983 120.535 

 

Projecten 

Project Baan Zion-Thailand 28.816 107.431 

Project Tenali-India - 4.334 

 

Kantoorkosten 

Kantoorkosten  -                              350 

Notebook ZCCT -                           1.274 

                     

Gebeurtenissen na balansdatum 

Begin 2020 is wereldwijd het coronavirus uitgebroken. Het is nu nog onduidelijk welke invloed dit zal 

hebben op de huidige projecten. 

Verkoopkosten   

Reis- en verblijfkosten  1.365 1.166 


