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Voorwoord
Dit jaar is voor Changing Lives Foundation een jaar geweest waarin we even een pas op de plaats hebben gemaakt. Ontwikkelingen
zowel in Bangladesh als in de werksituatie van de directieleden, maakten het noodzakelijk om een pauze te houden in de activiteiten.
Maar natuurlijk hebben wij in de tussentijd niet stil gezeten. De pauze hebben wij gebruikt om ons netwerk niet alleen vast te houden
maar tevens te intensiveren. Ook hebben wij 2016 gebruikt om na te denken hoe we de komende jaren willen invullen. Maar daarover
later meer! Eerst een terugblik op 2016.
We danken u dat u de tijd neemt om dit verslag te lezen. Dank u wel dat u bij ons betrokken bent.
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Activiteiten in ontwikkelingslanden
Pas op de plaats
In 2016 heeft de directie van Changing Lives Foundation (CLF) vaak nagedacht over een bezoek aan Bangladesh, maar dit uiteindelijk
niet doorgezet in verband met verschillende redenen.
Eén van de redenen was de politieke situatie in Bangladesh. Radicale groeperingen zorgden voor onrust door regelmatig (kleine)
aanslagen. Hoewel er geen negatief reisadvies gold, moest een eventuele reis omgeven worden door extra veiligheidsmaatregelen. In
2015 hadden veiligheidsmaatregelen het bezoek erg gekleurd en ook gezorgd voor aanzienlijke meerkosten voor de vrijwilligers. En de
veiligheid van onze vrijwilligers is voor de stichting de eerste prioriteit. Dit was reden om dit jaar terughoudend te zijn om onder
dezelfde omstandigheden Bangladesh te bezoeken.
Verder was er sprake van een wisseling in de leiding van Bangladesh Nazarene Missions (BNM), onze vaste partnerorganisatie. Het heeft
geruime de nodige tijd geduurd gekost voordat alle plekken weer waren ingevuld. Hierdoor was er bij BNM meer aandacht nodig voor
de interne organisatie en minder ruimte in hun agenda voor hun externe contacten. In ons werk zijn de persoonlijke relaties erg
belangrijk en wij hebben daarom gekozen om te wachten tot er duidelijkheid was wie er op de sleutelposities zouden komen.
Tenslotte maakte de persoonlijke situatie van de beoogde reisteamleiders het erg moeilijk om een reis te plannen. De reizen van teams
van CLF staan onder leiding van de directieleden, Corry en Han Tan. In Bangladesh hebben zij zeer goede persoonlijke contacten
opgebouwd en zij hebben ook de nodige ervaring in Bangladesh. Daarom is het erg belangrijk dat zij persoonlijk aanwezig zijn bij de
reizen. Zij doen het werk voor CLF als vrijwilligers, naast hun werk in Nederland. De situatie op hun werk in Nederland was zodanig, dat
een langere afwezigheid uit Nederland niet wenselijk was.
De veranderingen in de leiding van BNM hebben er ook voor gezorgd dat CLF een pas op de plaats heeft gemaakt met het sponsoren van
projecten. Hoewel aan het eind van 2016 de organisatie van BNM weer stond, was er meer tijd nodig om het hele proces van projecten
ontwikkelen weer op te starten en te doorlopen.

Netwerken
Maar natuurlijk was Changing Lives altijd op de achtergrond aanwezig. Zo heeft Corry Tan in het kader van een functie buiten CLF in mei
2016 een training gegeven in Sri Lanka. Tijdens die reis heeft zij enkele leidinggevende personen van BNM persoonlijk ontmoet, alsmede
sleutelpersonen van beoogde partnerorganisaties in Sri Lanka en Nepal. Tijdens die ontmoetingen hebben zij CLF van harte uitgenodigd
om ook in die landen binnen de hulpverleningsprojecten samen te werken op het gebied van educatie.

Activiteiten in Nederland
Herbezinning
De pas op de plaats in ontwikkelingslanden heeft ook geleid tot een relatieve pas op de plaats in de activiteiten in Nederland.
Van buiten duidelijk zichtbaar was een spreekbeurt bij de Kerk van de Nazarener in Dordrecht, waar wij een goed gevulde collecte mee
mochten nemen. Verder zijn wij trots dat onze posters (met toestemming) zijn gebruikt door Medical Checks for Children.
Minder zichtbaar is onze herbezinning. We hebben een vinger aan de pols gehouden tijdens de ontwikkelingen in Bangladesh, zowel in
het land als bij BNM. Ook hebben we nagedacht over de vragen uit andere landen, waar we graag gehoor aan zouden geven. Omdat al het
werk van CLF vrijwilligerswerk is, moeten Han en Corry Tan de reizen kunnen combineren met hun werk in Nederland. We gaan
daarom kiezen voor kortere reizen, maar dan wel enkele malen per jaar. Han en Corry zijn bezig met het aanpassen van hun werk om de
nieuwe benodigde flexibiliteit te creëren.
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Organisatie
Kernteam
Het kernteam van Changing Lives Foundation zorgt voor het reilen en zeilen van de stichting. Het kernteam is hetzelfde gebleven: Els
van der Most, Laurens Stam en Irina van der Hoorn (bestuursleden), Corry Tan en Han Tan (directie), Bart van der Hoorn en Laura Stam.
Samen maken wij de plannen, en zorgen we voor de uitvoering. Wij verzorgen de boekhouding, controleren de projectvoorstellen,
houden de website bij, schrijven het jaarverslag en zorgen voor de correspondentie. Maar we zijn vooral een team van mensen dat
elkaar stimuleert en aanvult en daarmee tot mooie ideeën en invullingen komt.

Financiën
Vanwege eerder in dit jaarverslag genoemde redenen heeft CLF dit jaar geen geld uitgegeven aan projecten. Wij hebben een kleine groep
trouwe gevers, die ondanks onze minimale fondsenwervende activiteiten, maandelijks een bijdrage overmaken. In combinatie met
enkele eenmalige giften heeft dit geleid tot een toename van ons banksaldo. We zijn blij met de trouwe steun en de financiële middelen.
Maar ons doel is natuurlijk dat het geld niet op de bankrekening blijft staan, maar terecht komt bij projecten voor mensen in
ontwikkelingslanden. Daar gaan we in 2017 extra ons best voor doen.
Een uitgebreid financieel verslag vindt u in de bijlage van dit jaarverslag.

Plannen voor 2017
Reizen
De plannen die we eerder voor 2016 hadden, zijn niet in de beoogde vorm uitgevoerd om de eerder genoemde redenen. Maar de
stichting heeft nog steeds dezelfde ambities: we blijven ons inzetten om de komende jaren vaker reizen te maken, maar dan wel korter.
Concreet staat er een reis naar Bangladesh voor september 2017 op de agenda. We hebben opnieuw de vraag gekregen om ook in
andere landen een vergelijkbaar programma te brengen. Maar dat kan alleen als wij de verschillende landen regelmatig kunnen
bezoeken.
We zetten ons in om de contacten die we hebben in Nepal en Sri Lanka om te zetten in concrete bezoeken. Om ook India en Pakistan te
bezoeken is voor het komende jaar nog niet mogelijk.
De werksituatie in Nederland van de sleutelpersonen voor deze reizen, Han en Corry Tan, moet nog meer veranderingen ondergaan, om
de uitbreiding van ons werkgebied structureel gestalte te kunnen geven.
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Bijlage 1: Financieel jaarverslag
Balans per 31 december 2016
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

31 december 2016

Liquide middelen
Triodos betaalrekening
Triodos spaarrekening
Kas

3.942
24.042
840

Overlopende activa
Nog te ontvangen baten

104

31 december 2015

13.025
11.017
840
28.927

Totaal activazijde

24.882
28.927

24.882

PASSIVA
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

1.000
8.609

1.000
5.064
9.609

Fondsen projecten
Drinkwater

6.064

19.318

18.818
19.318

Totaal passivazijde

18.818
28.927

24.882
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Staat van baten en lasten over 2016
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Zonder oormerk
Drinkwater

2016

2015

3.545
500

3.883
9.200
4.045

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Bevordering veilig drinkwater
Bevordering hygiëne
Besteed aan doelstellingen

-

13.083

4.938
40
-

4.978

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

gesponsord

gesponsord

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

gesponsord

gesponsord

Som der lasten
RESULTAAT

-

4.978

4.045

8.105

Resultaatbestemming 2016
TOEVOEGING AAN
Reserves
Bestemmingsreserve
Fondsen projecten
Bestrijding worminfecties
Drinkwater

3.545

-1.751

500

-14
9.870
4.045

8.105
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Bij het samenstellen van de jaarrekening is Richtlijn 650 'Fondsenwervende instellingen' in acht genomen.
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.
De Stichting is niet omzet- en/of vennootschapsbelastingplichtig.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten
worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en
lasten verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwacht in de desbetreffende bestemmingsreserve
respectievelijke bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding
(last) verwerkt in de staat van baten en lasten .
Baten
Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en opbrengsten uit activiteiten
bestemd voor goede doelen, alsmede giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd ter financiering van de eigen organisatie
(sponsoring).
Lasten
Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben.
Houten, juni 2017
Changing Lives Foundation

