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Achtergrond
Stichting CHESED is opgericht op 26 augustus 2009. Het doel van de stichting is het
verlenen van hulp aan kinderen in het bijzonder in verband met hun opleiding en de
financiering daarvan. Daarbij is er sprake van een sterke focus op derde wereldlanden in
Afrika, waarbij samenwerking wordt gezocht met zusterorganisaties in deze landen.
Een voorbeeld van een zusterorganisatie is Chesed Foundation Ghana. Het bestuur van
Stichting CHESED en Chesed Foundation Ghana is deels hetzelfde. De Stichting CHESED
en de Chesed Foundation Ghana kunnen niet over elkaars vermogen beschikken. In dit
geval is er sprake van een steunstichting.
Werkzaamheden van de Stichting
De werkzaamheden betreffen het beheren en uitzetten van fondsen. Verwerving van
fondsen heeft plaatsgevonden via giften, leningen en alle andere verkrijgingen en baten.
De te houden fondsen zullen via een spaarrekening worden beheerd. Ook wordt
gestreefd naar een optimale, efficiënte doorstroming van de te doneren gelden.
Tijdens een bestuursvergadering in 2015 zijn de werkzaamheden en de daarmee verband
houdende toekomst van Stichting CHESED beoordeeld. Hierbij is gebleken dat het vinden
van sponsoren en het verwerven van fondsen in de afgelopen jaren geen eenvoudige
opgave is gebleken. Dit heeft het bestuur doen besluiten het niet langer verantwoord te
vinden nieuwe studenten aan te nemen omdat niet gegarandeerd kan worden dat hun
opleiding tot het einde aan toe geregeld en bekostigd kan worden. Dientengevolge zullen
de bestaande middelen en de reeds toegezegde inkomsten aangewend worden om de
studie van de thans in het programma opgenomen studenten te bekostigen. Daarnaast
zullen de uitgaven van de stichting worden beperkt doordat het personeelsbestand in de
komende jaren zal worden afgebouwd. In 2017 is het aantal studenten afgenomen en is
ingekrompen op het personeelsbestand. Voor het jaar 2018 is de planning dat het aantal
studenten nog verder afneemt.
Begroting
In het jaar 2017 bedroegen de ontvangen donaties € 32.450. Deze gelden zijn met name
besteed aan het betalen van schoolgelden van kinderen in Ghana.

Op basis van vorengenoemd besluit van afbouw van zowel studenten als personeel, ziet
de begroting van 2018 er tentatief als volgt uit.
2018
Inkomsten
Giften

€ 60.000

Uitgaven
Administratieve
kosten
Uitkeringen

€ 10.000
€ 30.000

Saldo

€ 20.000

Een eventueel batig saldo zal ten goede komen aan het doel waarvoor de stichting is
opgericht en de aflossing van haar schuld(en). Er zal hierbij geen sprake zijn van
gerichte vermogensvorming, er wordt enkel voldoende eigen vermogen aangehouden ter
waarborging van de continuïteit van de stichting.
Een en ander zal zoals elk jaar geadministreerd worden door een
accountant/administratiekantoor en er zal een jaarrekening worden opgemaakt.
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