Welgelegen 2d 4691 SJ THOLEN • E secretariaat@stichtinggrace.nl • T 0166 603 737

Jaarverslag 2021
Het jaar 2021 werd evenals 2020 gedomineerd door de wereldwijde COVID-19 pandemie met daaruit
voortvloeiende beperkingen en lock-downs in vele landen. Toch zijn veel activiteiten van onze
Doelstellingen -al dan niet in aangepaste vorm- doorgezet.
* De plotselinge machtswisseling in Afghanistan heeft daarnaast grote onzekerheid gebracht welke
projecten in dat land al dan niet voortgang kunnen vinden gezien de grote aantallen vluchtelingen en de
verwachte beperkingen die de Taliban zal gaan opleggen.
* Het aantal binnenkomende nieuwe supportaanvragen groeide verder door tot 148.
De besteding aan de Doelstelling
In het verslagjaar is € 1.850.460 besteed aan de Doelstelling. Dat is een toename van 16% t.o.v. het
voorgaande jaar.
In totaal ondersteunden wij 168 Doelstellingen en/of projecten (2020: 156). 78% van onze toekenningen
had betrekking op Doelstellingen in het buitenland waarvan de meeste wel via in Nederland gevestigde
ANBI’s zijn uitgekeerd.
Onze langlopende structurele support aan twee Doelstellingen is in 2020 beëindigd. Een vanwege de
intrekking van de ANBI-erkenning en de tweede vanwege het feit dat de verantwoording over de
bestedingen meerdere jaren achtereen tekort schoot. Daar staat tegenover dat 14 nieuwe structurele
Doelstellingen zijn toegevoegd.
In het verleden ondersteunden wij meerdere zendelingen die als vrijwilliger voor een NGO aan het werk
waren maar die via een eigen TFC in hun eigen giften moesten voorzien. In de praktijk blijkt de beoordeling
en begeleiding van deze support voor ons bestuur niet goed doenlijk en te arbeidsintensief. Daarom
hebben we een model ontwikkeld waarbij we aan NGO’s die op deze manier werken een jaarlijks budget
beschikbaar stellen waarbij zij zelf kunnen besluiten binnen de met ons afgestemde kaders aan welke
vrijwilligers zij onze bijdrage willen besteden. In totaal hebben wij ons model aan twaalf NGO’s voorgelegd
waarna we tot en met het jaar 2021 vijf supportovereenkomsten hebben kunnen afsluiten met een totale
omvang van € 281.000.
Daarnaast ontvingen wij van meerdere Fondsenplatforms regelmatig aanvragen voor een van hun
projecten. Ook de behandeling van deze terugkerende aanvragen is arbeidsintensief terwijl de
Fondsenplatforms zelf natuurlijk veel beter dan wij kunnen beoordelen waar de nood en behoefte het
grootste is. Daarom hebben wij ook een supportmodel voor Fondsenplatforms ontwikkeld waarbij de
platforms zelf kunnen bepalen binnen afgestemde criteria waar zij onze support inzetten. Dat beperkt ook
weer onze eigen bestuurlijke beheerslast. Met drie Fondsenplatforms zijn daarover in 2021 afspraken
onder mandaat gemaakt voor een totaalbedrag van € 150.000 ingaande in 2022. Met enkele
Fondsenplatforms loopt het overleg nog.
In totaal zijn in het verslagjaar 148 nieuwe supportaanvragen ontvangen (2020: 135). 89 daarvan zijn
toegekend, 39 zijn afgewezen en 5 aanvragen werden tijdens de behandeling ingetrokken. Daarnaast zijn
15 aanvragen niet bestuurlijk behandeld omdat ze buiten ons Beleidsplan vielen.
Alle organisaties die wij in 2021 hebben ondersteund hadden een ANBI of daarmee vergelijkbare
kwalificatie in het buitenland.
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Aanvraagprocedure support
Omdat wij de ontwikkeling van een eigen webapplicatie voor supportaanvragen eerder hebben beëindigd is
gedurende het boekjaar door twee bestuursleden een vervolg onderzoek gedaan welke alternatieve
bestaande software programma’s er intussen beschikbaar zijn gekomen. Dit naast enkele programma’s die
eerder al door ons waren bekeken. Hierbij bleek dat er in de eerder door ons bekeken programma’s nog
geen goede aansluiting werd gevonden bij wat we zoeken.
Uit een raadpleging onder diverse FIN-leden en adviesbureaus werden wij gewezen op het in Brussel
gevestigde www.Optimy.com wat in Nederland nog maar enkele gebruikers kende maar internationaal al
meer dan 150. Omdat dit programma vrij in te richten bleek kan het voor Stichting Grace mogelijk
bruikbaar zijn vandaar dat tot een praktijk test besloten is. Aan de hand van die test kunnen we ervaren of
het programma aan onze verwachtingen kan voldoen.
Behandeling supportaanvragen
Omdat een van de doelstellingen van het bestuur is de bestuurslast voor de toekomst verder te beperken
hebben we een onderzoek gedaan naar organisaties en of personen die voor ons de beoordeling van
supportaanvragen zouden kunnen behandelen en hierin het bestuur adviseren. Uit dat onderzoek bleek
Stichting Haëlla het beste te passen bij onze eigen doelstellingen. Daarop is besloten Haëlla een
proefopdracht te geven voor de behandeling van eerst 10 en daarna 25 aanvragen. De adviezen van de
adviseurs van de Haëlla Stichting bleken voor het overgrote deel te worden overgenomen door ons bestuur
waarna we hebben besloten om de uitbesteding van de behandeling van 150 support aanvragen in 2022 bij
de Haëlla Stichting onder te brengen. Uiteraard verhoogt dit onze beheerskosten maar het beperkt onze
bestuurslast en het zet de advisering meer op afstand van ons bestuur waaraan we ook extra waarde
toekennen. Dit naast het feit dat de professionals van Haëlla -die jaarlijks over de 1.000 aanvragen
behandelen- meerwaarde inbrengen bij de beoordeling van aanvragen dan die binnen ons vrijwilligers
bestuur beschikbaar is.
Website Stichting Grace
In 2019 is besloten een eigen website te lanceren. Hierop is al onze wettelijk vereiste ANBI informatie
gepubliceerd, alsmede onze procedure voor supportaanvragen. Tevens zijn vanaf de website de voor deze
aanvragen benodigde formulieren te downloaden. Dit heeft ons al vanaf 2020 geholpen om de behandeling
van aanvragen efficiënter te laten verlopen.
Het aantal website bezoekers is vooralsnog met 50-70 per maand heel beperkt. Dit wordt wellicht mede
veroorzaakt door de beperkte vindbaarheid van de website waarbij moet worden aangetekend dat wij
bestuurlijk maximaal 150 nieuwe support aanvragen per jaar kunnen verwerken dus is er ook geen belang
om veel nieuwe bezoekers te genereren.
De beheerskosten
De beheers- en administratiekosten van de Stichting bedroegen € 149.705 (2020: € 109.167). Dat 8,1% van
de besteding aan de Doelstelling. De stijging heeft hoofdzakelijk betrekking op de kosten van het
vermogensbeheer en een andere kosten allocatie veroorzaakt door het nieuwe verplichte ANBIpublicatiemodel.
Het bestuur en haar activiteiten
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar drie keer regulier vergaderd en daarnaast twee extra vergaderingen
betreffende de toekomstige strategie van de Stichting. De bestuurlijke behandeling en besluitvorming van

nieuwe supportaanvragen verliep geheel digitaal. Voorts zijn veel aanvullende onderwerpen via
mailverkeer afgewikkeld.
De belangrijkste onderwerpen in de bestuursvergaderingen waren:
* Beperking van de bestuurslast gericht op de toekomst van de Stichting;
* Werving van toekomstige bestuursleden d.m.v. aspirant bestuurslidmaatschap;
* Uitbesteding van de beoordeling van binnenkomende supportaanvragen;
* Digitalisering van onze aanvraagprocedure d.m.v. een softwareprogramma;
* Ontwikkeling van nieuwe standaard support modellen;
* Behandeling van alle nieuwe supportaanvragen;
* De evaluatie van onze support aan langlopende Doelstellingen.
De belangrijkste besluiten hieruit zijn kort samengevat:
*Het aantal te behandelen supportaanvragen wordt beperkt tot maximaal 150 per jaar;
*Twee aspirant-bestuurders zijn aangesteld om gedurende een jaar ervaring op te doen;
*De Haëlla Stichting gaat supportaanvragen beoordelen en het bestuur adviseren;
*De omvang van toezeggingen wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd op basis van normbedragen;
*De Implementatie van het geselecteerde Optimy software programma is gestart t.b.v. een praktijkproef;
*Modellen voor vrijwilligerssupport en voor Fondsenplatforms zijn ontwikkeld en in gebruik genomen.
De vooruitzichten voor 2022
Om inhoud te geven aan het eerdere besluit om de looptijd van de Stichting te beperken wordt ons
uitkeringsbudget aan de Doelstellingen opnieuw verhoogd tot € 2.500.000. Van dit budget was op 1 januari
€ 1.231.931 toegezegd waardoor er gedurende het boekjaar 2022 ongeveer hetzelfde bedrag beschikbaar
is voor nieuwe toekenningen.
Gebeurtenissen na balansdatum.
Eind januari is de wereld opgeschrikt door de inval in Oekraine door Rusland. Dit is in de eerste plaats een
ongekende slag voor het volk van Oekraine maar ook een groot gevaar voor Europa en de hele wereld. De
projecten die wij ondersteunen in de Oekraine worden uiteraard hierdoor ook direct geraakt en de
uitkomst is onvoorspelbaar. Wel hebben we direct en substantieel bijgedragen aan diverse
Noodhulpfondsen ter plaatse. Het ligt in de lijn der verwachting dat door deze oorlog meerdere noodhulp
aanvragen zullen blijven volgen. Het is denkbaar dat ten gevolge van deze ingrijpende gebeurtenissen onze
toekenningscriteria in de loop van het boekjaar dienen te worden aangepast.
Een van de twee in 2021 aangestelde aspirant bestuurders heeft na ca 9 maanden ervaring te hebben
opgedaan binnen ons bestuur vastgesteld dat deze rol gezien het zakelijke karakter persoonlijk minder
passend is. Uiteraard is deze uitkomst een teleurstelling, maar het onderstreept des te meer hoe belangrijk
een dergelijke proefperiode voor zowel kandidaten als het bestuur in de praktijk blijkt te zijn.
Wij danken onze begunstigers van harte voor hun bijdragen aan het werk van Stichting Grace. Wij zijn
dankbaar dat we met onze zeer gunstige beleggingsrendementen en met deze giften ondersteuning aan
een groot aantal Doelstellingen en projecten hebben mogen leveren.
Het bestuur, 8 april 2022.

