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Jaarverslag 2016
Introductie
Stichting Grace is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die financiële support beschikbaar
stelt aan andere ANBI’s (of daarmee vergelijkbare NGO’s in het buitenland) die hun werkzaamheden
verrichten op basis van Christelijke principes. Stichting Grace is een zuiver Vermogensfonds
aangesloten bij de FIN die zijn inkomsten hoofdzakelijk verkrijgt uit rendementen op beleggingen.
De Stichting werft zelf geen geldmiddelen en ontwikkelt ook geen eigen projecten.
Een intensief jaar voor een vrijwilligersbestuur.
Het jaar 2016 heeft naast de gebruikelijke zaken in het teken gestaan van het kijken naar de toekomst
van Stichting Grace. Immers met het toenemen van de jaren van de stichter en voorzitter en de
continuïteitsdoelstelling van de Stichting is het essentieel daarvoor tijdig afdoende maatregelen te
treffen. Dat heeft er onder andere toe geleid dat wij gedurende het jaar onze documenten en
procedures aan een second opnion hebben onderworpen bij twee in ANBI-zaken gespecialiseerde
accountantskantoren. De verkregen aanbevelingen zijn in de loop van het jaar in onze werkwijze
geïmplementeerd. Daarnaast zijn onze statuten geactualiseerd en is ons bestuur uitgebreid met een
familielid mevrouw Nanneke Zelle Nieuwkerk.
De besteding aan de Doelstelling
In het verslagjaar is € 590.178 (2015 € 570.984) besteed aan de Doelstelling. Dat is een groei van 3,3%
t.o.v. het voorgaande jaar. Tevens is dit jaar voor een bedrag van € 325.376 aan bestemmingsreserves
gevormd die betrekking hebben op nog niet afgeroepen toezeggingen in het boekjaar alsmede een
toezegging ten behoeve van toekomstige uitkeringen. In totaal ondersteunden wij 81 Doelstellingen
(2015:84) waarvan enkele t.b.v. van meerdere projecten. 75% van de besteding had betrekking op
doelstellingen in het buitenland. 70% was structureel en 30% eenmalig. De bestedingen gingen naar
maatschappelijke en sociale doelen, kerk en levensbeschouwing, onderwijs en opleiding. De
structurele support is aan drie Doelstellingen om uiteenlopende redenen beëindigd. De bijdrage aan
een Doelstelling is aangehouden wegens een lopend nader onderzoek. Er zijn twee nieuwe structurele
toezeggingen toegevoegd.
In totaal zijn 53 nieuwe supportaanvragen ontvangen (2015: 47). 24 daarvan zijn toegekend, 26 zijn
afgewezen, 2 aanvragen liepen nog ten tijde van de jaarafsluiting en 1 aanvraag werd teruggenomen.
De meeste afwijzingen vonden plaats omdat ze buiten ons Beleidsplan vielen en een minderheid
omdat de aangeleverde documentatie ook na een reminder onvoldoende was om de aanvragen te
kunnen beoordelen. De overige omdat de aangeleverde documentatie niet overtuigend was.
Alle organisaties die wij hebben ondersteund in 2016 hadden een ANBI of daarmee vergelijkbare
kwalificatie in het buitenland.
De financiële positie
Het vrij besteedbaar vermogen aan de Doelstelling per 31 december 2016 bedraagt € 664.647. (2015:
€ 602.166). Dat betekent dat niet alle beschikbare middelen zijn uitgekeerd. De oorzaak lag in het feit
dat onvoldoende kwalificerende aanvragen ontvangen zijn waardoor de vrije reserve wat opgelopen is.
Dat geeft een buffer voor toekomstige tegenvallers of voor extra aanvragen.
De beheers- en administratiekosten van de Stichting bedroegen € 74.325 (2015: € 96.420).
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De lagere beheerkosten ontstonden omdat gedurende een deel van het jaar niet het gehele
beschikbare vermogen belegd was waardoor voor dat deel ook geen vergoeding verschuldigd was.
Het bestuur en haar activiteiten
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar drie keer vergaderd terwijl veel behandelde onderwerpen via
mailverkeer zijn afgewikkeld. Daarnaast zijn diverse voorstellen in klein comité voorbereid ten
behoeve van latere integrale bestuursbehandeling.
De belangrijkste onderwerpen in de bestuursvergaderingen waren:
* De continuïteit van Stichting Grace en daarmee verband houdende bestuursuitbreiding;
* De ANBI-voorwaarden, alsmede een toetsing daaraan door een gespecialiseerd accountskantoor;
* Behandeling van nieuwe supportaanvragen;
* Toetsing van de activiteiten van onze Doelstellingen aan de hand van hun verslagen.
N.a.v. de uitgevoerde second opnion aangaande de ANBI-voorwaarden hebben wij op 15 december
2016 onze statuten geactualiseerd wat mede nodig was omdat het bestuur is uitgebreid van drie naar
vier leden door de toetreding van mevrouw Nanneke Zelle-Nieuwkerk.
De continuïteitsreserve in onze balans hebben wij op grond van dat advies per het jaareinde laten
vrijvallen gezien de huidige omvang van het beschikbare Bestemmingsfonds.
Tevens hebben wij dien ten gevolge ook onze interne procedures aangescherpt ten einde zeker te
stellen dat wij nu en in de toekomst aan de ANBI-voorwaarden kunnen voldoen.
Er hebben in het boekjaar geen projectbezoeken in het buitenland plaats gevonden. Wel hebben met
een aantal van onze Doelstelling meerdere gesprekken op bestuurlijk niveau in Nederland plaats
gevonden alsmede met meerdere werkers vanuit het veld tijdens hun (werk)bezoeken aan ons land.
De vooruitzichten voor 2017
De toekomstige invulling van Stichting Grace zal ook in het jaar 2017 een belangrijke plaats innemen.
Een revisie van ons huidige beleidsplan voor de komende vijf jaar is daar een belangrijk onderdeel van.
Met name zal ook Stichting Grace meer focus moeten aanbrengen op haar toekomstige bestedingen
terwijl ook onze aanvraagprocedure meer toegankelijker moet worden.
We voorzien een uitkering aan de Doelstellingen van € 726.705. 72,4% daarvan betreft reeds
bestaande langlopende toezeggingen waardoor er € 200.000 beschikbaar is voor nieuwe
toekenningen. Tevens is daarnaast een Bestemmingsreserve van € 325.376 in onze balans voorzien
ten behoeve van reeds toegezegde uitkeringen in de toekomst.
Wij danken onze begunstigers van harte voor hun bijdragen in het werk van Stichting Grace. Wij
vertrouwen erop dat de support die we hebben mogen toekennen voor de betrokkenen een
verlichting heeft kunnen betekenen in hun leefomstandigheden, dan wel heeft kunnen bijdragen aan
de verbetering van hun kansen in de toekomst.
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