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Den Haag, 20 oktober 2011

Geachte bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij op basis van de door u verstrekte gegevens en informatie,
de jaarrekening 2010 samengesteld van: Stichting HaitiContact, gevestigd in Den Haag.
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ALGEMEEN
Verantwoording
Voorstel bestemming overschot 2010.
Aan het bestuur van de stichting zal worden voorgesteld het overschot op de exploitatierekening
2010 toe te voegen aan de continuïteitsfonds. Dit voorstel is reeds in de bij dit rapport opgenomen
financiële informatie verwerkt.

Stichting
Oprichting, rechtsvorm, statutaire naam
De stichting welke is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel Haaglanden
onder nummer 24420754 is opgericht op 30 augustus 2007.
Omschrijving van de doelstelling
De doelstelling van de stichting luidt als volgt:
Het bijeenbrengen en beheren van gelden ter financiële ondersteuning voor nader te specificeren
doelen voor kinderen van Haïti, die op Haïti dan wel in Europa verblijven en al hetgeen daarmede
verband houdt en dit kan bevorderen.

Bestuur
Het bestuur betaat uit minimaal 3 bestuurders en worden benoemd voor een periode van vijf jaar.
Samenstelling van het bestuur per 31 december 2010:
Dhr. J. Bralds
Mevr. M.M. van Os
Dhr. U.M. Hasewinkel
Dhr. F.E. van Erve
Dhr. H.R. Hut
Dhr. C.E. Altene
Dhr. A.A. Claude

- Voorzitter
- Secretaris
- lid bestuur
- lid bestuur
- lid bestuur
- Penningmeester
- lid bestuur
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BESTUURSVERSLAG
STICHTING HAITICONTACT - VERSLAG ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN 2010
KANSEN VOOR HAITIANEN & STICHTING HAITICONTACT
De aardbeving die op 12 januari 2010 Haïti heeft getroffen heeft vele slachtoffers gemaakt. Het land heeft
zwaar moeten boeten met ruim 220.000 doden. Na de ramp heeft de media ons veelvuldig benaderd als
verbinders met de diaspora in Nederland. De gemeente Amsterdam heeft ons in die rol verder gesteund
door een subsidie ter grootte van € 35.000 toe te kennen om de organisatie te professionaliseren. In dit
verslag kunt u lezen welke activiteiten hebben plaatsgevonden in 2010, tegen de achtergrond van de
noodsituatie in Haïti en parallel daaraan de professionalisering van de organisatie.
PROJECT FAMILIEHULP
Na de aardbeving hebben wij 22 families van de Haïtiaanse gemeenschap in Nederland financiële noodhulp
kunnen verlenen met € 250 per familie, gefinancierd uit particuliere donatiegelden. Als kleine stichting was
dit de enige vorm om op afstand hulp te verlenen.
Naast deze financiële hulp is er in samenwerking met Cordaid Mensen in Nood verdere steun verleend aan
deze families. Een lokale hulpverlener heeft vermiste familieleden getraceerd en geïnventariseerd welke
behoeften zij hadden. Vervolgens is er een project familiehulp opgestart, waardoor 76 families (ca 350
personen) ieder een klein fonds hebben gekregen dat zij naar eigen inzicht konden besteden, bijv.
basisbehoeften of het hervatten van hun eigen bedrijfje.
WERKBEZOEK NAAR HAITI
Twee bestuursleden , de heren Judy Bralds en Anthony Claude hebben namens SHC in april 2010 Haïti
bezocht. Beide heren hebben noden en oplossingen onderzocht en waardevolle contacten gelegd, maar
voornamelijk gezien en ervaren welke rampspoed het land en de mensen heeft getroffen.
L'ATHLETIQUE D'HAÏTI
L’Athletique d’Haiti (LADH) is een sport- en onderwijsprogramma voor kinderen uit de sloppenwijk van
Port-au-Prince. Deze stichting werd al voor de aardbeving door HaïtiContact financieel gesteund. Door de
ramp werd LADH genoodzaakt tijdelijk haar doelstelling te wijzigen naar noodhulp. Op het terrein van de
organisatie zijn ca 10.000 daklozen opgevangen in een tentenkamp. Hier wordt ook water, voedsel en
gezondheidszorg verstrekt.
Stichting HaïtiContact heeft LAHD financiële kunnen ondersteunen in de noodhulpfase.
Daarnaast heeft de stichting de president van LADH in Nederland ontvangen voor een werkbezoek om de
aandacht voor de aanhoudende noodsituatie en zijn projecten te vergroten.
FAMILIEHERENIGING VERSOEPELEN
De steun aan de Haïtiaanse gemeenschap in Nederland heeft zich gekenmerkt door als intermediair op te
treden tussen de families en de IND. Veel Haïtianen wilden hun familieleden tijdelijk opvangen in
Nederland, maar liepen tegen complexe procedures aan. Stichting HaïtiContact heeft gelobbyd bij de
overheid om regelgeving omtrent familiehereniging te versoepelen. Dit heeft ertoe geleid dat er voorrang is
verleend aan verzoeken voor Haïti.
HAITIDAG
In samenwerking met adoptievereniging Wereldkinderen is er een Haïtidag georganiseerd. De
adoptievereniging signaleerde de behoefte bij de kinderen die in het tumult van de aardbeving naar
Nederland zijn gekomen om contact te maken met hun achtergrond.
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DONATIES EN FONDSWERVING
Naast spontane donaties van particulieren en bedrijven (zoals het CBS), hebben we in samenwerking met
Charity Match een fondsenwervingsprogramma opgezet ten behoeve van noodhulp en reguliere
projecthulp.
Haïti Vereniging in Nederland (HVIN)
HaïtiContact verlegde in 2010 de focus naar projecthulp op Haïti. Hierdoor ontstond ruimte voor een
nieuwe organisatie om de rol als verbinder met de gemeenschap in Nederland in te vullen. HaïtiContact
heeft dit proces gestimuleerd. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Haïti Vereniging in Nederland. De
organisaties zijn verbonden, en waar mogelijk probeert HaïtiContact HVIN te ondersteunen.
PROFESSIONALISERING VAN DE ORGANISATIE
Medio april hebben wij ons gevestigd in het World Forum in Den Haag en kort daarna een parttime
administratief medewerker aangenomen. Tevens is het bestuur uitgebreid naar 7 personen.
Gaandeweg is er gewerkt aan de communicatie en profilering van SHC, zo is er een nieuwe website
ontwikkeld, een basis huisstijl en profilering neergezet. Cordaid heeft een assessment (uitgevoerd door de
Coalition Factory) gesubsidieerd om de potentie van de stichting te onderzoeken en strategie te
ontwikkelen.
VOORUITBLIK 2011
Het jaar 2011 wordt gebruikt om de nieuwe focus en strategie van de organisatie te implementeren. De
focus is gericht op projecten rond om vrouwen met een ‘petite business ‘en kinderen. Inventarisatie van
deze projecten vindt plaats en monitoring, begeleiding en borging van de projecten ligt bij de stichting of bij
derden. Een fondsenwervingcampagne wordt gestart voor financiering van de projecten. Het bureau
(operationeel) in relatie tot het bestuur is verder ontwikkeld.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van stichting HaïtiContact
Judy Bralds, Voorzitter
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JAARREKENING
Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Voor het opstellen van de jaarrekening is
daar waar mogelijk uitgegaan van de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur in het jaar van
investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit fondsenwerving en donaties
uit subsidiefondsen verminderd met alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen
kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Netto-omzet
De netto-omzet betreffen de opbrengsten uit fondsenwerving en donaties uit subsidiefondsen.
Subsidiebaten worden in aanmerking genomen op het moment van toezegging van middelen daaruit
aan subsidieaanvragers.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde
(te betalen) intrest.
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Stichting HaitiContact
31-12-2010

31-12-2009

-

-

2.673

931

Liquide middelen

93.948

10.592

Totaal

96.621

11.523

BALANS per 31 december 2010
(na voorstel resultaatverwerking)

ACTIVA
(in Euro's)

Vaste activa
Materiele vaste activa
Kantoorinventaris

Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende
activa

PASSIVA
(in Euro's)

Eigen vermogen
Continuiteitsreserve
Resultaat lopend jaar

11.510
59.355

1.266
10.244
70.865

11.510

Crediteuren
Nog te besteden Familie Desir (noodhulp)
Nog te besteden subsidie Gemeente A'dam
Overige schulden

7.645
3.963
14.148
-

13

Totaal

96.621

11.523

Kortlopende schulden
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Stichting
HaitiContact
Staat van Baten en Lasten 2010
Begroot
2011

FONDSENWERVING
(in euro's)
Baten uit eigen fondsenwerving
Giften en donaties
Acties derden

Werkelijk
2010

Werkelijk
2009

10.000
-

23.151
85.401

1.327
13.294

10.000

108.552

14.621

1.000
1.000

8.330
8.330

536
536

Kosten eigen fondsenwerving uitgedrukt in % van baten uit eigen
fondsenwerving
10,00%

7,67%

3,67%

Beschikbaar uit fondsenwerving

9.000

100.222

14.085

Subsidies overheden en anderen
Resultaat beleggingen

15.000
800

47.143
888

-

Totaal beschikbaar voor doelstelling (netto omzet)

24.800

148.253

14.085

Kosten eigen fondsenwerving
Directe en indirecte verwervingskosten

BESTEDINGEN
(in euro's)
Activiteiten in Nederland
Haiticontactdag (HVIN)
Herdenking 12 januari
Dias Latinos
Activiteiten in Haiti
Noodhulp families
L'Athletique d'Haiti
Fond wa
Solcon

Besteed aan doelstellingen

Toelichting

Begroot
2011

Werkelijk
2010

Werkelijk
2009

5.000
5.000
10.000

2.677
215
2.892

-

-

40.266
27.780

4.000

12.500
35.000
12.500

68.045

4.000

22.500

70.937

4.000
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KOSTEN EIGEN ORGANISATIE
(in euro's)

Toelichting

Begroot
2011

Werkelijk
2010

Werkelijk
2009

Kosten eigen organisatie
Personeelskosten
Bestuurskosten
Huisvestingskosten
Kantoorinventaris
Kantoorkosten
PR en communicatie
Algemene kosten
Reiskosten Nederland
Administratie &
accountantskosten

35.000
500
1.500
2.000
4.000
1.000
1.000
2.700

3.054
532
1.200
1.190
4.170
6.533
672
610

56
80

Totaal kosten eigen organisatie

47.700

17.960

136

45.400-

59.355

9.949

Resultaat
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Bijlage 1

SUBSIDIE GEMEENTE AMSTERDAM
Project Huisvesting & versterking Stichting HaïtiContact
(in euro's)
Ontvangen subsidie

35.000

Aan aankoop kantoorinventaris
Aan kosten eigen organisatie
Personeelskosten
Bestuurskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
PR en communicatie
Algemene kosten
Reiskosten Nederland
Totaal kosten eigen organisatie
Aan activiteiten Nederland 2010

1.190

3.054
532
1.200
4.170
6.533
672
610
16.770
2.892

Totaal kosten in 2010

20.852

Te besteden in 2011

14.148
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Bijlage 2

NOODHULP FAMILIES
HAITI
(in euro's)
Subsidie Cordaid - project 102580
Subsdie Cordaid - project 103080

7.000
19.291
26.291

Aan noodhulp families in Haiti
Reis en verblijfkosten - bezoek Cohan BRD

36.642
3.624
40.266

Bijdrage uit eigen middelen HaitiContact

13.975
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Bijlage 3 L'ATHLETIQUE D'HAITI
(in euro's)
Aan project L'AD'H
Aan noodhulp L'AD'H
Reis en verblijfkosten- bezoek R. Duval

4.500
20.116
3.163
27.779

Bijdrage uit eigen middelen HaïtiContact

27.779
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