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ALGEMEEN

Verantwoording

Voorstel bestemming overschot 2014
Aan het bestuur van de stichting zal worden voorgesteld het overschot op de exploitatierekening 2013
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, voorheen J. Bralds

- 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. De verkenning heeft in 2014 nog niet tot een
project geleid dat Stichting HaïtiContact wil financieren.
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 2014 heeft Project Fondwa zich gericht op het
binnenhalen van extra middelen. Hiertoe zijn initiatieven ondernomen richting Cordaid. Dit heeft nog
niet tot concrete resultaten geleid.
PROJECT PEN AUBRAIN
In 2012 is de idee voor het project Pen Aubrain geboren. In 2013 is het idee geconcretiseerd in een
plan. In 2014 zijn verschillende initiatieven genomen om de financiering van het bakkerijproject een
stap verder te brengen. Van online donaties tot een , een crowdfunding initiatief en enkele lokale acties
zijn ondernemen. Per saldo is iets meer dan 10.000 euro binnengekomen.
Met een juridisch adviseur is verder verkend hoe de juridische structuur van de bakkerij het best
inhoud en vorm kan krijgen.
Bezonnen wordt of de bakkerij in een meer afgeslankte vorm kan worden opgestart.
De rol van Stichting HaïtiContact is het ondersteunen van de ondernemer om inhoudelijk het bedrijf
opgestart te krijgen.

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




Fondsenwervingsactviteiten via Subsidiegezocht.nl hebben 8500,- opgeleverd.
Verkenning met Manoweb als fondsenwerver
Crowdfunding campagne op doorgaan.nl: doel bedrag niet gehaald, geen resultaat.

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 is nog niet besloten hoe deze middelen worden aangewend; een optie is dat het geld
wordt teruggestort op rekening van Stichting HaïtiContact.

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

31-12-2013

31-12-2014

-

-

Niet bestede middelen Pondeuses

27.917

27.917

Liquide middelen

14.454

17.781

Totaal

42.371

45.698

(na voorstel resultaatverwerking)

ACTIVA
(in euro’s)

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa

PASSIVA
(in euro’s)

Eigen vermogen
Continuïteitsreserve

23.502

Resultaat lopend jaar

-9.048

Totaal

14.454

Voorziening
Niet bestede gelden Pondeuses

27.917

27.917

Crediteuren

-

-

Totaal

42.371

Kortlopende schulden

Staat van Baten en Lasten 2014

FONDSWERVING

Werkelijk

Werkelijk

(in euro’s)

2013

2014

Baten uit eigen fondsenwerving
-

Giften en donaties
Bijdrage E-Office Pen Aubrain
Acties t.b.v. Pen Aubrain

1.226
10.000
-

909
10.505

Kosten eigen fondsenwerving
-

Directe wervingskosten en voorbereidingskosten
Voorbereidingskosten opstart
Pen Aubrain

-

Kosten eigen fondsenwerving uitgedrukt in % van baten

0%

Kosten fondsenwerving Project Pen Aubrain,

1.247
6.197

0%

59%

Gefaciliteerd door Stichting HaïtiContact
(excl. kosten voorbereiding opstart)

Subsidies overheden en anderen

-

-

Resultaat beleggingen

-

-

Rente
Totaal beschikbaar voor doelstelling

418

147

11.644

4.117

BESTEDINGEN

Werkelijk

Werkelijk

(in euro’s)

2014

2014

Activiteiten in Nederland
-

HaïtiContact dag

-

-

9.251
10.000

-

19.251

-

Activiteiten in Haïti
-

Facilitering Pen Aubrain
Fondwa

Besteed aan doelstellingen

KOSTEN EIGEN ORGANISATIE

Werkelijk

Werkelijk

(in euro’s)

2013

2014

1.313
15
114

484
171
-

Totaal kosten eigen organisatie

1.442

655

Resultaat

-9.049

3.462

Kosten eigen organisatie
-

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

