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ALGEMEEN

Verantwoording

Besluit bestemming overschot 2019

Het bestuur besluit het overschot op de exploitatierekening 2019 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 bevorderen en ondersteunen van ontwikkelingsprojecten die tot doel hebben om de
levenssituatie van de meest marginale bevolkingsgroepen in Haïti te verbeteren. Met “marginale
bevolkingsgroepen” wordt onder meer bedoeld:


(Kansarme) Kinderen van Haïti



Moeders van Haïti



De armste groepen in Haïti

Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 bestuurders. Samenstelling van het bestuur per 31 december
2019:
Dhr. J. Aubrain,

- voorzitter

Dhr. M. do Amaral

- penningmeester

Er is eind 2019 een vacature voor een derde bestuurder.

STICHTING HAÏTICONTACT – VERSLAG ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN 2019
Inleiding
2019 was voor Haïti opnieuw een turbulent jaar, gekenmerkt door rellen in reactie op de
voortdurende economische malaise als gevolg van mismanagement door opeenvolgende regeringen.
Wereldbank en IMF hebben aangekondigd de kredietverlening aan Haïti te gaan stopzetten, totdat
Haïti haar economie op orde brengt. De bevolking betaalt de rekening in de vorm van hogere prijzen
voor levensonderhoud en zaken zoals benzine.
In deze omstandigheden was het voor Stichting HaïtiContact lastig opereren. Sluimerende
personeelsproblemen bij ons belangrijkste project, bakkerij Pen Aubrain, namen dusdanig ernstige
vormen aan dat we ons genoodzaakt voelden de deuren op locatie Bon Repos – Hart voor Haïti te
sluiten.
De Stichting heeft een alternatieve bestemming voor Pen Aubrain gevonden in Camp Perrin bij een
bestaande kleine ondernemer. Ons streven is om de bakkerij het komende jaar met deze
ondernemer alsnog up en running te krijgen, zoveel mogelijk onder behoud van de oorspronkelijke
sociale doelen.

Pen Aubrain plan B kent drie fases:
Fase 1: Veilige verhuizing van de bakkerij en gereedmaken nieuwe bakkerijruimte (afgerond).
De ondernemer en zijn familie zorgen ervoor dat hun pand geschikt wordt gemaakt voor de bakkerijapparatuur. De familie regelt ook een veilige verhuizing van de machines. Als stichting hebben wij in
deze fase de familie van advies voorzien met betrekking tot de indeling en verbouwing van de
bakkerij ruimte en hebben wij de verhuizing financieel gefaciliteerd. Fase 1 is in 2019 succesvol
afgerond.
Fase 2: Bakkerij back in business
De bakkerij heeft een tijd stil gestaan. In fase 2 moet worden geïnventariseerd wat er moet gebeuren
om de machines weer te laten draaien. Vervolgens moet de bakkerij worden opgestart, voor zover
mogelijk onder de omstandigheden met behoud van de oorspronkelijke sociale doelstellingen: het
creëren van werkgelegenheid en hopelijk een stuk sociale cohesie.
Fase 2: Na de afronding van fase 1 zijn we eind 2019 begin 2020 naar fase 2 gegaan. Door de corona
pandemie die zich sinds begin 2020 manifesteert lopen we opnieuw vertraging op. Wij verwachten
dat deze fase op zijn vroegst pas in 2021 kan worden afgerond.
Fase 3: Bakkerij toekomst bestendig maken
In fase 3, moet de bakkerij draaien en langzaam haar sociale rol in de community vorm geven en
uitbouwen. Daarnaast streven we naar het creëren van een netwerk van professionals en vrijwilligers
waarmee de bakkerij zelfvoorzienend kan worden in alle behoeftes en duurzaam – het liefst zonder
ondersteuning vanuit de stichting –kan draaien.

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 2019

Handtekening penningmeester

Handtekening voorzitter

Datum: 28-09-2020

Datum: 28-09-2020

Marc do Amaral

Judy Aubrain

