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ALGEMEEN

Verantwoording

Voorstel bestemming overschot 2013
Aan het bestuur van de stichting zal worden voorgesteld het overschot op de exploitatierekening 2012
toe te voegen aan het continuïtenfonds. 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 daarmee
verband houdt en dit kan bevorderen.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 bestuurders die worden benoemd voor een periode van vijf jaar.
Samenstelling van het bestuur per 31 december 2013:
Dhr. J. Aubrain - voorzitter
Mevr. H.R. Hut - lid bestuur
Dhr. E. Peelen - penningmeester

BESTUURSVERSLAG

STICHTING HAÏTICONTACT – VERSLAG ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN 2013

PROJECT PONDEUSES
In 2012 is het project Pondeuses opgestart. Eerdere tegenvallende resultaten hebben de projectleiding
in Haïti doen besluiten het project niet te continueren. Pogingen om te leren van gemaakte fouten
hebben onvoldoende vertrouwen voor de toekomst opgeleverd. Het in 2011 overgemaakte bedrag ad
$38.500 is niet besteed. Met de honoreur consul, de initiatiefnemer van dit project, is de afspraak
gemaakt te verkennen of er andere projecten in aanmerking komen voor ondersteuning. Mocht dit niet
het geval zijn, dan kan het bedrag worden teruggestort.
PROJECT FONDWA
In 2012 zijn de eerste initiatieven genomen rondom het Project Fondwa, de opslag en processing van
vruchten die zijn geoogst in het Fondwa gebied. In 2013 heeft dit een gevolg gekregen; een fact
finding missie is uitgevoerd in de periode februari. Deze heeft geleid tot een verder aangescherpt
business plan. Op basis daarvan heeft Stichting Haiti Contact heeft 10.000 euro beschikbaar gesteld;
mede dankzij deze toezegging doen zich meer mogelijkheden voor organisaties als Cordaid, maar ook
Haitiaanse banken en fondsenverstrekkers om vervolgstappen te financieren. De penningmeester van
Stichting Haiti Contact is aangewezen als adviseur van het Project Fondwa om de controle op de
besteding van de gelden en de voortgang van het project te kunnen monitoren.
PROJECT PEN-AU-BRAIN
In 2012 is de idee voor het project Pen-Au-Brain geboren. In de februari heeft een fact finding missie
plaatsgevonden. Op basis daarvan is het business plan nader uitgewerkt. Eerste afspraken zijn gemaakt
met de Stichting Hart voor Haïti; op hun terrein bevindt zich een pand waarin vroeger een bakkerij
functioneerde. De Stichting heeft toegezegd de lokatie te willen verhuren aan Pen-Au-Brain. Op het
terrein van de Stichting bevinden zich een school en opvang voor weeskinderen; zij zijn bereid het
brood van de bakkerij af te nemen tegen een marktconforme prijs. Contacten zijn gelegd met partijen
die wederverkopers van brood kunnen aanbrengen, zodat ook buiten de Stichting het brood kan
worden verkocht. De markt lijkt voldoende perspectief te bieden; ook als de concurrentie in
ogenschouw wordt genomen. Kostprijsanalyses wijzen uit dat een industrië broodbakkerij economisch
levensbaar is.
De uitkomsten van de fact finding missie zijn aanleiding om met Project Pen-Au-Brain een volgende
fase in te gaan. In dat kader heeft op persoonlijke titel en voor eigen rekening Judy Aubrain een
tweede bezoek gebracht aan Haïti. Afspraken zijn gemaakt met lokale investeerders en partijen die een
rol kunnen vervullen in het operationeel management. Met leveranciers zijn eerste gesprekken
gevoerd.
Activiteiten zijn ondernomen om de financiering van het Project rond te krijgen. Enthusiasme is
vernomen van Cordaid, waar een officiële aanvraag is ingediend en mogelijkheid de bereidheid
bestaat tot een bedrag van 100.000 euro het bedrag van particuliere investeerder te
verdubbelen.Crowdfunding activiteiten zijn gestart en hebben rond de 1.500 euro opgeleverd (deels
overgemaakt in 2014). Inmiddels zijn drie prive financiers geworven; zij hebben toegezegd voor een
bedrag van 20.000-30.000 euro.

De rol van Stichting Haiti Contact is in dit project ondersteunend van aard. Zij draagt financieel niet
bij, maar ondersteunt de ondernemer wel inhoudelijk bij het opgestart krijgen van het bedrijf.

DONATIES EN FONDSENWERVING
Dit jaar hebben geen actieve fondsenwervingsactiviteiten plaatsgevonden; er zijn spontane giften van
donaties en bedrijven binnengekomen.

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.

Voorzieningen
In 2011 is ten behoeve van Project Pondeuses 28.386 euro overgemaakt. Dit project is
gecanceled; de middelen zijn nog niet besteed en staan bij de Projectorganisatie in Haïti. In
2014 wordt in overleg besloten hoe deze middelen worden aangewend; een optie is dat het
geld wordt teruggestort op rekening van Stichting Haiti Contact.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder
aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Onder vorderingen is ook opgenomen het bedrag dat wel is overgemaakt ten behoeve van het
gecancelde Project Pondeuses, maar nog niet is besteed. Zie ook: voorziening.

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.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

31-12-2012

31-12-2013

-

-

Niet bestede middelen Pondeuses

-

27.917

Liquide middelen

23.502

14.454

Totaal

23.502

42.371

Continuïteitsreserve

37.231

23.502

Resultaat lopend jaar

-13.729

-9.048

Totaal

23.502

14.454

-

27.917

Crediteuren

-

-

Totaal

-

42.371

(na voorstel resultaatverwerking)

ACTIVA
(in euro’s)

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa

PASSIVA
(in euro’s)

Eigen vermogen

Voorziening
Niet bestede gelden Pondeuses

Kortlopende schulden

Staat van Baten en Lasten 2012

FONDSWERVING

Werkelijk

Werkelijk

(in euro’s)

2012

2013

Baten uit eigen fondsenwerving
-

Giften en donaties
Bijdrage E-Office Pen-Au-Brain
Acties derden

2.885
-

1.226
10.000
-

-

-

0%

0%

Kosten eigen fondsenwerving
-

Directe en indirecte verwervingskosten

Kosten eigen fondsenwerving uitgedrukt in % van baten
uit eigenfondsenwerving

Beschikbaar uit fondsenwerving

2.885

Subsidies overheden en anderen

-1.170

-

Resultaat beleggingen

-

-

Rente

416

418

Totaal beschikbaar voor doelstelling

1.715

11.644

BESTEDINGEN

Werkelijk

Werkelijk

(in euro’s)

2012

2013

Activiteiten in Nederland
-

HaïtiContact dag

-

-

-

9.251
10.000

Activiteiten in Haïti
-

Facilitering Pen-Au-Brain
Fondwa

Besteed aan doelstellingen

416

19.251

KOSTEN EIGEN ORGANISATIE

Werkelijk

Werkelijk

(in euro’s)

2012

2013

9.697
772
-70
287
327
199
3.816

1.313
15
114

-13.729

-9.049

Kosten eigen organisatie
-

Personeelskosten
Bestuurskosten
Huisvestingskosten
Kantoorinventaris
Kantoorkosten
Telecommunicatie
PR en promotie
Algemene kosten
Reiskosten
Administratie- en accountantskosten

Totaal kosten eigen organisatie
Resultaat

