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Stichting HaïtiContact

ALGEMEEN

Verantwoording

Voorstel bestemming overschot 2016
Aan het bestuur van de stichting zal worden voorgesteld het overschot op de exploitatierekening 2016
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. Samenstelling van het bestuur per 31 december 2016:
Dhr. J. Aubrain,

- voorzitter

Mevr. H.R. Hut

- lid bestuur

Dhr. E. Peelen

- penningmeester

BESTUURSVERSLAG

STICHTING HAÏTICONTACT – VERSLAG ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN 2016

PROJECT PEN AUBRAIN
In 2012 is de idee voor het project Pen Aubrain geboren, in 2015 zijn de nodige fondsen voor het
project geworven en in 2016 is het gelukt de nodige activiteiten te starten.
De bakkerij op het terrein van Hart voor Haïti is opnieuw opgestart. De medewerkers zijn getraind,
enkele nieuwe onderdelen voor de deegmachine zijn geleverd, een nieuwe generator is geïnstalleerd en
de receptuur is aangepast. Tevens is managementondersteuning geboden. Werkkapitaal is te
beschikking gesteld zodat ingrediënten kunnen worden ingekocht. In totaal is 10.000 euro vrijgemaakt
voor dit project, buiten de trainingskosten en de managementondersteuning (door twee lokale
consultants, die tegen een geringe vergoeding werk hebben verricht).
Daarnaast is contact gelegd met Le Chef, een bakkerij midden op de markt van Carrefour. Le Chef is
een bakkerij die in een klein pand opereert met zelf gemaakte ovens. De ondernemer, Pierre Richard,
toont potentieel en ambitie. Gezamenlijk met hem en mede-eigenaar Anthony Claude in Nederland, is
een plan opgesteld om de bakkerij te ondersteunen bij haar uitbouw. De huur is afgesloten voor een
nieuw, naastgelegen pand, dat tevens is opgeknapt. Een lijst is opgesteld met aan te kopen bakkerijapparatuur. Afspraken zijn gemaakt over personeelsbeleid en sociaal beleid voor eigen medewerkers
en wederverkopers van het brood. Een trainingsmissie is gepland. De voorzitter van Stichting Haïti
Contact en Anthony Claude hebben de bakkerij bezocht en gezamenlijk contract opgesteld, waarin
afspraken zijn gemaakt over een te verstrekken achtergestelde lening, terugbetalingstermijnen en
condities, een gift, een op te richten broodfonds voor wederverkopers (waarin 1% uit de omzet wordt
gestort) en monitoring.
Hoogendijk van Domselaar Stichting, Stichting CCHO-Beheer, Zusters Domicanessen van Neerbosch
en Ed Peelen hebben dit jaar het Pen Aubrain project mede gefinancierd.
Verder heeft Talitha Stam na de orkaan in oktober een verkenningsmissie uitgevoerd. Enkele jaren
geleden heeft zij een onderzoek gedaan naar de Madam Sara’s, de vrouwen die voor de distributie en
verkoop van de landbouwproducten van het platteland naar de stad zorgen. Tijdens deze reis heeft zij
haar bevindingen geactualiseerd en aanbevelingen gedaan voor het Madam Sara project, dat tot doel
heeft voor een veiliger en efficiëntere distributie en verkoop van de producten te zorgen. De
uitkomsten uit deze studie hebben reeds geleid tot initiatieven: het zoeken van een aantal dames die
wil meewerken, zoeken naar een veilig onderkomen voor de vrouwen op de markt, het verkennen van
de wenselijkheid van een eigen transportmiddel en het verkennen van een distributiemodel waarbij
goederen worden gegroepeerd voor transport en worden herverdeeld na transport onder de
marktkoopvrouwen. Tevens is tijdens deze reis op kleine schaal noodhulp verleend.

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. De kosten die de fondsenwervers en subsidiefondsen in
rekening brengen zijn nog niet afgetrokken van de netto-omzet.

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 2016

31-12-2015

31-12-2016

-

-

Liquide middelen

84.152

60.238

Totaal

84.152

60.238

Continuïteitsreserve

17.781

84.152

Vrijgevallen voorziening

28.177

-

Resultaat lopend jaar

38.194

-23.914

Totaal

84.152

60.238

Crediteuren

-

-

Totaal

84.152

60.238

(na voorstel resultaatverwerking)

ACTIVA
(in euro’s)

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa

PASSIVA
(in euro’s)

Eigen vermogen

Kortlopende schulden

Staat van Baten en Lasten 2016

FONDSWERVING

Werkelijk

Werkelijk

(in euro’s)

2015

2016

Baten uit eigen fondsenwerving
-

Giften en donaties
Acties t.b.v. Pen Aubrain

1.175
48.190

7.606
29.502

Kosten eigen fondsenwerving
-

Pen Aubrain

Kosten eigen fondsenwerving uitgedrukt in % van baten

Kosten fondsenwerving Project Pen Aubrain,

10.174

-

0%

0%

21%

0%

gefaciliteerd door Stichting HaïtiContact
(excl. kosten voorbereiding opstart)

Subsidies overheden en anderen
Rente
Totaal beschikbaar gekomen voor doelstelling

-

-

153

338

39.344

37.446

BESTEDINGEN

Werkelijk

Werkelijk

(in euro’s)

2015

2016

-

53.802
2.500
3.465

Besteed aan doelstellingen

-

59.767

KOSTEN EIGEN ORGANISATIE

Werkelijk

Werkelijk

(in euro’s)

2015

2016

Activiteiten in Haïti
-

Facilitering Pen Aubrain
Noodhulp
Madam Sara

Kosten eigen organisatie
-

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

Totaal kosten eigen organisatie
Resultaat

554
260
336

575
784
234

1.150

1.593

38.194

-23.914

