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MEERJARENBEGROTING IHH NEDERLAND- 2022-2025 
 

  Totaal ontvangen donaties 2022 2023 

1 Algemene en overige Hulpprojecten  €                350.000,00   €                         380.000,00  

2 Gezondheidsprojecten  €                325.000,00   €                         345.000,00  

3 Landbouw Projecten  €                250.000,00   €                         275.000,00  

4 Noodhulp Projecten  €             1.200.000,00   €                      1.200.000,00  

5 Onderwijshulp Projecten  €                750.000,00   €                         825.000,00  

6 Qurban Projecten  €             2.250.000,00   €                      2.375.000,00  

7 Sociale Ondersteuningsprojecten  €                450.000,00   €                         450.000,00  

8 Veeteelt Projecten  €                 65.000,00   €                           85.000,00  

9 Voedsel Projecten   €             1.250.000,00   €                      1.320.000,00  

10 Water Projecten  €             4.100.000,00   €                      4.220.000,00  

11 Weesprojecten   €             2.100.000,00   €                      2.325.000,00  

12 Zakaat Projecten  €             1.100.000,00   €                      1.250.000,00  

  Totaal  €           14.190.000,00   €                    15.050.000,00  

    

  Uitgaven per project  2022 2023 

1 Algemene projecten kosten  €                132.500,00   €                         161.000,00  

2 Gezondheidsprojecten  €                368.750,00   €                         377.750,00  

3 Landbouw Projecten  €                287.750,00   €                         311.250,00  

4 Noodhulp Projecten  €             1.140.000,00   €                      1.140.000,00  

5 Onderwijshulp Projecten  €                762.750,00   €                         833.750,00  

6 Qurban Projecten  €             2.137.500,00   €                      2.256.250,00  

7 Sociale Ondersteuningsprojecten  €                477.500,00   €                         477.750,00  

8 Veeteelt Projecten  €                111.750,00   €                         130.750,00  

9 Voedsel Projecten   €             1.187.500,00   €                      1.254.000,00  

10 Water Projecten  €             3.895.000,00   €                      4.009.000,00  

11 Weesprojecten   €             1.995.000,00   €                      2.208.750,00  

12 Zakaat Projecten  €             1.045.000,00   €                      1.187.500,00  

  Totaal  €           13.541.000,00   €                    14.347.750,00  

    

  Indirecte kosten  2022 2023 

1 Externe Organisatorische Kosten  €                 25.000,00   €                           30.000,00  

2 Kantoorkosten   €                150.000,00   €                         185.000,00  

3 Hulporganisatie Kosten  €                130.000,00   €                         150.000,00  

4 Personeelskosten   €                225.000,00   €                         225.000,00  

5 Promotie en Reclame Kosten  €                119.000,00   €                         112.250,00  

  Totaal  €                649.000,00   €                         702.250,00  
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  Totaal ontvangen donaties 2024 2025 

1 Algemene en overige Hulpprojecten  €                      399.000,00   €                                   418.000,00  

2 Gezondheidsprojecten  €                      362.250,00   €                                   379.500,00  

3 Landbouw Projecten  €                      288.750,00   €                                   302.500,00  

4 Noodhulp Projecten  €                   1.260.000,00   €                               1.320.000,00  

5 Onderwijshulp Projecten  €                      866.250,00   €                                   907.500,00  

6 Qurban Projecten  €                   2.493.750,00   €                               2.612.500,00  

7 Sociale Ondersteuningsprojecten  €                      472.500,00   €                                   495.000,00  

8 Veeteelt Projecten  €                         89.250,00   €                                     93.500,00  

9 Voedsel Projecten   €                   1.386.000,00   €                               1.452.000,00  

10 Water Projecten  €                   4.431.000,00   €                               4.642.000,00  

11 Weesprojecten   €                   2.441.250,00   €                               2.557.500,00  

12 Zakaat Projecten  €                   1.312.500,00   €                               1.375.000,00  

  Totaal  €                 15.802.500,00   €                             16.555.000,00  

    

  Uitgaven per project  2024 2025 

1 Algemene projecten kosten  €                      350.000,00   €                                   172.270,00  

2 Gezondheidsprojecten  €                      387.187,50   €                                   404.192,50  

3 Landbouw Projecten  €                      302.137,50   €                                   333.037,50  

4 Noodhulp Projecten  €                   1.197.000,00   €                               1.219.800,00  

5 Onderwijshulp Projecten  €                      800.887,50   €                                   892.112,50  

6 Qurban Projecten  €                   2.485.000,00   €                               2.414.187,50  

7 Sociale Ondersteuningsprojecten  €                      501.375,00   €                                   511.192,50  

8 Veeteelt Projecten  €                      117.337,50   €                                   139.902,50  

9 Voedsel Projecten   €                   1.246.875,00   €                               1.341.780,00  

10 Water Projecten  €                   4.250.000,00   €                               4.448.507,00  

11 Weesprojecten   €                   2.150.750,00   €                               2.521.168,00  

12 Zakaat Projecten  €                   1.312.500,00   €                               1.375.000,00  

  Totaal  €           15.101.050,00   €                    15.773.150,00  

    

  Indirecte kosten  2024 2025 

1 Externe Organisatorische Kosten  €                         27.500,00   €                                     29.250,00  

2 Kantoorkosten   €                      152.550,00   €                                   175.500,00  

3 Hulporganisatie Kosten  €                      143.000,00   €                                   152.100,00  

4 Personeelskosten   €                      247.500,00   €                                   275.000,00  

5 Promotie en Reclame Kosten  €                      130.900,00   €                                   150.000,00  

  Totaal  €                701.450,00   €                         781.850,00  
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We schatten dat het groeitempo de komende jaren qua percentage en cijfers lager zal zijn dan de voorgaande jaren.  
 Als instelling hebben we het grootste deel van ons donorpotentieel bereikt.  

 Veel van onze donateurs zijn hun inkomen kwijtgeraakt door de Coronavirus.  

Noodhulp Projecten 
 
Elk jaar vinden er calamiteiten in de wereld plaats die er voor zorgen dat er adhoc projecten uitgevoerd moeten 
worden. De inkomsten hiervoor zijn dus direct gelinkt aan deze calamiteiten. Over het algemeen is het merendeel van 
deze donaties gelinkt aan natuurrampen waarbij sprake is van 10.000 of meer doden. Daarentegen lopen de donaties 
voor langdurige en aanhoudende conflicten terug naarmate de tijd vordert, behalve indien het conflict weer oplaait en 
er sprake is van een groot aantal slachtoffers binnen een korte periode (denk aan onverwachte aanvallen in het geval 
van oorlogsgebieden). 
In 2022 zullen 35.000 gezinnen voedselpakketten ontvangen en 1200 gezinnen sociale bijstand. In 2023 zullen 
30.500 gezinnen voedselpakketten ontvangen en 1400 gezinnen sociale ondersteuning.  
Onze lopende noodhulpcampagnes en de campagnes die de komende jaren waarschijnlijk zullen voortduren zijn: 
 Noodhulpcampagne in Palestina 

 Noodhulpcampagne in Somalië 

 Noodhulpcampagne voor Syrische vluchtelingen 

 Noodhulpcampagne voor Arakan vluchtelingen 

 Noodhulpcampagne in Jemen  

Wees Projecten 
Het merendeel van de donaties t.b.v. de weesprojecten zijn afkomstig van vaste sponsors. Deze sponsors schenken 
een maandelijkse donatie en ontvangen regelmatig informatie over het gesponsord weeskind. Onze grootste 
promotors zijn dan ook de sponsors zelf, die een weeskind ondersteunen en hierover veel in eigen omgeving 
vertellen. Met ingang van 2021 helpen we in 19 landen 4.1235 weeskinderen. Ons doel is om elk jaar een nieuwe 
land te selecteren, waarbij we minstens 1000 nieuwe weeskinderen kunnen helpen door het werven van (nieuwe) 
sponsors. 
 

Jaar Totaal aantal weeshuis 
bouwprojecten 

Totaal aantal maandelijkse 
weeshulp 

Wees kledinghulp 

2022 2 5200 15000 

2023 2 6200 16000 

2024 2 7200 17000 

2025 2 8200 18000 

 
Water Projecten 
 
Het grootste gedeelte van de donaties voor de waterprojecten zijn afkomstig van mensen die een waterput laten 
openen namens zichzelf. Momenteel hebben we waterputten gebouwd in 15 landen. Onze donateurs zijn zeer 
tevreden over de methode die we hanteren, waarbij we foto’s, video’s en rapporten versturen van de putten zodra 
deze zijn gebouwd. Deze donateurs adviseren op hun beurt weer vaak hun naasten om ook een waterput te openen. 
Deze mond-tot-mond reclame heeft geleidt tot een toename in de hoeveelheid waterputten die zijn gebouwd. In 2021 
hebben wij maar liefst 4617 waterputten geopend en wij hopen om het komende jaar minstens 4800 nieuwe putten te 
kunnen openen. 
 
 
Gezondheid Projecten 
 
Onze gezondheidsprojecten hebben het gewenste niveau nog niet bereikt. Momenteel hebben we vier belangrijke 
projecten namelijk; het cataract-project in Afrika en, het mondzorgproject, het Scootmobiel-project en hulpproject voor 
medisch onderzoek & gezondheidsmiddelen. Echter willen wij de komende jaren diverse nieuwe projecten op het 
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gebied van gezondheidszorg gaan uitbreiden. Daarnaast willen we voor landen waar een tekort aan medicijnen 
heerst, meer hulpcampagnes beginnen. 

Jaar Aantal cataractoperaties Totaal aantal ziekenhuis 
bouwprojecten 

Behandeling en medicijnhulp  

2022 2000 1 3200 

2023 2100 1 5100 

2024 2200 1 6000 

2025 2300 1 7000 

 
 
Qurban Projecten 
 
Een van onze grootste projecten is het Qurban-project. Tijdens het Qurbanfeest welk door moslims wordt gevierd, 
worden offers gebracht waarvan het vlees aan armen wordt uitgedeeld. Als hulporganisatie coördineren wij dit project. 
In 2021 hebben we in 29 landen 4526 grote qurban-dieren (koeien-buffels-runderen-kamelen) en 1819 kleine qurban-
dieren (schapen-geiten) geofferd. Hiervan is het vlees aan 168.005 arme gezinnen uitgedeeld.  
 

Jaar  Aantal landen  Totaal aantal grootvee Totaal aantal kleinvee Totaal aantal 
beginstigden 

2022 33 4750 1900 175.750 

2023 34 5000 2000 210.000 

2024 35 5250 2100 240.000 

2025 36 5500 2200 275.000 

 
Algemene en Overige hulpprojecten 
 
Het merendeel van de donateurs van IHH Nederland geeft aan voor welk doel/streven hun donaties ingezet moeten 
worden. Uiteraard worden die donaties ook gebruikt om de doelen na te streven die zij voor ogen hadden. Van alle 
algemene donaties zetten we echter 7% - 8% in voor algemene hulpverlening. Dit zijn donaties waarvan het doel nog 
niet is vastgesteld. Deze donaties gebruiken wij voor algemene uitgaven en lange termijn projecten die wereldwijd 
aan ons worden voorgelegd door NGO’s in derdewereldlanden. 
 
Zakaat Projecten  
 
De donaties t.b.v. het ramadan project bestaan veelal uit zakaat (armenbelasting), zakaat ul fitr (armenbelasting t.g.v. 
de ramadan) en iftaar maaltijden. De afgelopen paar jaar hebben wij een stijging gezien in het aantal donaties en de 
verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen.  
De zakaat-hulp die in 2021 is ingezameld is geëvalueerd in voedselprojecten, sociale ondersteuningsprojecten en 
duurzame projecten.  
 

Jaar  Aantal families 
langdurige projecten 

Aantal families 
voedsel projecten 

Aantal familie sociale 
ondersteuning projecten 

Contant geld hulp 
weeskinderen 

2022 125 15000 200 € 125.000,- 

2023 135 17000 220 € 135.000,- 

2024 145 18000 240 € 145.000,- 

2025 155 19000 250 € 155.000,- 
 

Voedsel Projecten 
 
Onze voedselprojecten vinden vooral in de maand Ramadan plaats, waarbij we gedurende deze heilige maand, 
voedselpakketten aan hulpbehoeftigen uitdelen. Daarnaast hebben wij ook kleinere voedselcampagnes, verspreid 
over het jaar, voor een specifiek doel of land.  
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Jaar  Totaal aantal landen Aantal voedselpakketten Totaal aantal begunstigden 

2022 35 84.000 420.000 

2023 36 90.000 450.000 

2024 37 95.000 475.000 

2025 2 100.000 500.000 

 
Landbouw Projecten 
 
Onze landbouw- en veeteeltprojecten hebben nog niet het gewenste niveau bereikt. Momenteel hebben wij in 4 
Afrikaanse landen het geitenfok-project en in 4 landen het fruitplant-project. Komende jaren willen we de 
landbouwprojecten uitbreiden in verschillende landen. Binnenkort zullen we in een aantal landen arme families 
voorzien van zaadjes. Ook hebben wij voor arme gezinnen in 2 landen een project kippenfokkerij (kippen met 
kippenhok) en in 1 land een project voor broeikassen.  
 

Jaar  Totaal aantal 
stekken 

Aantal families zaad 
hulpproject 

Aantal families geitenfok 
hulpproject 

Aantal kippen 

2022 400.000 50 1000 6250 

2023 410.000 60 1050 6400 

2024 420.000 70 1100 6500 

2025 430.000 80 1150 6600 

 
 

Sociale Ondersteuning Projecten 
 
Hoewel het aantal donaties voor projecten in het kader van sociale ondersteuningsprojecten is gestegen, is het 
beoogde resultaat nog niet behaald. Wij onderzoeken daarom in nieuwe landen nieuwe projecten om meer animo te 
creëren voor sociale ondersteuningsprojecten. We leggen met name de nadruk op kleinschalige projecten waarmee 
arme gezinnen zich kunnen ontwikkelen om zelfredzaam te kunnen zijn. We zetten onze bestaande projecten 
ondertussen voort. Zo bouwen we huizen voor arme gezinnen en delen we kleding en meubels uit.  
 

Jaar  Aantal 
families 

Huisspullen  

Aantal families 
Arme Gezin  

Aantal Mobiele 
Marktkramen 

Aantal 
vissersboten  

Aantal families 
microcrediet 

project 

Aantal huis 
bouwprojecten  

2022 300 65 50 75 10 20 

2023 300 70 50 80 10 25 

2024 300 75 50 85 10 30 

2025 300 80 50 90 10 35 

 
 
Onderwijshulp Projecten 
Het thema onderwijs is voor IHH Nederland het thema waar we het grootste belang aan hechten wat betreft het 
bereiken van het beoogde resultaat. In veel landen wordt armoede deels veroorzaakt door ongeletterdheid. 
Onderwijsprojecten zijn dan ook van groot belang om armoede te voorkomen. In het kader van het thema onderwijs 
hebben we reeds in meerdere landen scholen en culturele centra gebouwd en worden er in de toekomst nog een 
aantal gebouwd. Tegelijkertijd delen we in een aantal landen schoolspullen uit aan arme scholieren. In de nabije 
toekomst willen we ons inzetten om aan arme scholieren de mogelijkheid te geven om extra lessen bij te kunnen 
wonen en in het weekend onderwijs te volgen. 
 

Jaar  Aantal school 
bouwprojecten 

Aantal school 
renovatieprojecten 

Aantal culturele 
centra 

bouwprojecten 

Aantal 
studiebeurzen 

Aantal schooltas en 
schoolspullen  

2022 2 1 5 50 8500 

2023 2 1 6 60 9000 

about:blank


 

 

 

 

 

Internationale Humanitaire Hulporganisatie 
International Humanitarian Relief Organisation 

Uluslararasi İnsani Yardım Teşkilatı  

 

 Burg Röellstraat 16 

1064 BN Amsterdam 
Postbus 90077 

1006 BB Ardam 







0031 20 337 41 20 

0031 20 337 79 44 
www.ihhnl.org 

info@ihhnl.org 

 

 

  

KvK 40537991 te A’dam 

Fiscaal nr 8143.51.566 

IBAN: NL53INGB0004464461 

BIC (SWIFT) INGBNL2A 

IBAN NL16ABNA0602051142 

BIC (SWIFT) ABNANL2A 

 

2024 2 1 7 70 9500 

2025 2 1 8 80 10.000 

 
 
Kantoor kosten 
 
De grootste kosten voor IHH Nederland zijn de uitgaven die worden gedaan voor het kantoor zoals eerder in het tabel 
aangegeven. Er zal geen poging gedaan worden om deze uitgaven te verlagen. We zullen echter wel de benodigde 
maatregelen treffen om te voorkomen dat deze kosten verder zullen stijgen.  
In verhouding tot de groei zijn er kantoorbenodigdheden nodig op kantoor. Er wordt ingespeeld op de behoeften van 
het nieuwe personeel dat in 2022 t/m 2025 wordt aangeworven.  
 

Jaar  Vaste lasten (Huur-Elektriciteit-
Telefoon- Belasting etc) 

Post 
verzendkosten  

Kantoor 
benodigdheden  

Auto kosten 

2022 € 40.000 € 22.000 € 70.000 € 3500 

2023 € 45.000 € 24.000 € 75.000 € 4000 

2024 € 50.000 € 26.000 € 80.000 € 4500 

2025 € 55.000 € 28.000 € 85.000 € 5000 

 
Reclame en promotie 
 
In bovenstaand tabel hebben we aangegeven wat de uitgaven zijn omtrent reclame en promotie. We zijn van plan de 
huidige situatie te handhaven. We willen echter minder geld van het bestaande budget uitgeven aan drukwerk en 
meer investeren in digitale reclame/promotie en social media. De uitgaven voor reclame en promotie zullen het 
komende jaar geleidelijk met de inkomsten stijgen. De grootste uitgave omtrent reclame en promotie betreffen de 
kosten voor brochures, flyers en porto kosten. Daarnaast zal er via social media extra aandacht besteed worden aan 
reclame-uitzendingen.  
 
Hulporganisatie kosten 
 
De één na grootste uitgaven zijn de kosten omtrent de organisatie van de hulpverlening. In één jaar sturen we tussen 
100 en 120 vrijwilligers naar arme landen om daar projecten uit te voeren. Deze vrijwilligers coördineren persoonlijk 
de hulpverlening aan behoeftigen in het desbetreffende land. De ticketkosten, verblijfkosten en andere kosten van 
deze vrijwilligers worden door IHH Nederland bekostigd. Naarmate de inkomsten voor hulpverlening stijgen, zal het 
aantal projecten toenemen en naarmate de projecten toenemen, zal het aantal vrijwilligers toenemen. Derhalve zullen 
de inkomsten en kosten in verhouding tot elkaar stijgen. 
 
 
Personeel kosten 
 
Het overgrote deel van onze personeelskosten bestaan uit de salarissen en premies van onze 3 vaste medewerkers. 
Daarnaast vergoedt IHH Nederland de reiskosten van personeel en van bestuursleden die naar andere delen van 
Nederland reizen om IHH te promoten. Onze werknemers werken 40 en 24 uren per week. Het overgrote deel van de 
werkzaamheden met betrekking tot het kantoor verrichten zij. Het bestuur en vrijwilligers staan hen daar zo veel 
mogelijk in bij. Door in de komende periode te voorkomen dat er meer werk wordt toebedeeld aan bestuursleden en 
vrijwilligers, is na overweging een derde werknemer aangesteld. In 2021 is het kantoorwerk door 8 medewerkers 
verricht. In 2022 zal 1 medewerker uit dienst gaan en zullen 2 nieuwe medewerkers aangenomen worden. In 2022 zal 
1 medewerker aangenomen worden.  
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Algemene info: 
1- IHH NL is in de laatste 3 jaar met 48,6% gegroeid. Wij verwachten een stagnatie in de groei waardoor er de 

komende 2 jaar slechts een kleine stijging van 7,2% zal zijn. Dit, omdat naarmate het budget groeit en hoger 

wordt, de groei procentueel gezien lager zal zijn t.o.v. het budget.  

 

2- In de afgelopen 3 jaar hebben we de kosten van al onze projecten kunnen dekken, gemiddeld 4,9%. Er is 

echter een gemiddeld van 10% aan storno’s (niet ontvangen donaties) die donateurs hebben gedoneerd 

voor het weesproject. Daarom wordt het tekort hiervan gecompenseerd vanuit zakaathulp.  

 

3- IHH NL voert doorlopende projecten uit in 35 landen. De komende 2 jaren streven wij ernaar om in 2 extra 

landen doorlopende projecten uit te voeren. 

 

4- Het gemiddelde kostenpercentage op basis van de hulpinkomsten in de afgelopen 3 jaar is 4,9 %. In de 

komende 2 jaar schatten we dat er een kleine groei zal plaatsvinden in onze uitgaves, waarbij er een lichte 

stijging zal plaatsvinden en de uitgaves tussen de 5,5 - 6% van de ontvangen donaties zullen uitmaken.  
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