Jaarverslag 2011 van de stichting
Notulen Jaarvergadering 2012 op 12 april 2012
Dit schrijven is bedoeld als een gecombineerd jaarverslag van onze activiteiten in 2011 en als
verslag en daarmee notulen van onze jaarvergadering op 12 april 2012
Jaarvergadering 2011 op 24 mei 2011
Onze jaarvergadering hebben we gehouden op 10 juni 2010. Gebruikelijk is dat we tijdens onze
jaarvergadering de plannen maken voor het betreffende jaar.
De situatie nu
Aan de plannen in het item aan het eind van dit verslag, is te zien dat Henk voorzichtig is met
zijn plannen, omdat hij nog moet wennen aan zijn nieuwe lokatie. In het financiele verslag van
onze penningmeester Gerard Smits is te zien aan welke doelen het geld in 2011 is besteed.
De rondzendbrieven
We hebben onze donateurs in 2011 via 4 rondzendbrieven op de hoogte gehouden van de
ervaringen van Henk in Bolivia. Daarbij is ons streven om zo veel mogelijk per e-mail te
versturen. De vooral oudere donateurs kregen de nieuwsbrief per post.
Dat heeft veel bezorgtijd en administratie gevergd. Vanwege de kosten zijn we kritischer gaan
kijken naar het bestand dat de brieven per post moet ontvangen.
De positieve conclusie van ons als bestuur is dat we er in 2011 weer meer donateurs hebben bij
gekregen, waarvoor onze dank. We kunnen concluderen dat Henk zeer trouwe donateurs heeft.
Website
Onze website was in 2009 gehackt. We zijn verheugd te kunnen melden dat deze in 2011 weer in
de lucht is gekomen. We hebben al vele positieve reacties mogen ontvangen. We vernemen graag
ook uw reactie
Onze Stichting is ANBI
Onze stichting is eind 2007 door de Belastingdienst erkend als A(lgemeen) N(ut) B(eogende)
I(nstelling). Het is niet gemakkelijk om deze status te behouden. We zijn er als bestuur trots oop
dat we ons dit in 2011 toch weer gelukt is. U kunt onze ANBI status controleren op de site:
www.belastingdienst.nl/ANBI
Bestuurszaken
Op onze oproep in onze vorige jaarverslagen hebben we vorig een oproep gedaan voor nieuwe
vrijwilligers. Hiervoor hebben we geen aanmeldingen voor nieuwe vrijwilligers mogen
ontvangen.
Balans en stand van baten en lasten
De balans en de stand van baten en lasten zijn door onze penningmeester Gerard opgesteld en
door de collega bestuursleden accoord bevonden. Zij zijn te lezen op onze website en we zullen
deze op speciaal verzoek van een donateur per post sturen.

Kort verslag van de activiteiten
Zoals eerder aangeven, kunt u de officiële versie van het verslag van de penningmeester
op de website lezen. Daarom geven wij hierbij een kort verslag van de hoofdzaken
Waar zijn de donateursgelden in 2011 aan besteed?
1. Ziekenhuis Portachuelo (gift van het Noletfonds)
€
2. Sociale hulp (zieken, studiehulp aan enige jogeren uit Henk’s project)
€
3. Klinische psychologe (gift van Nederlandse vrijwilligers
€
4. Prive kosten( reiskosten, benzine, kleding, paspoort, medische kosten)
€
5. La Granja Moglia, de oude werkplek van Henk
Vrachtwagen om kinderen naar school te vervoeren
€
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de oude bus zou worden
omgebouwd tot een acceptabel vervoermiddel om kinderen mee te vervoeren
Hiervoor was in het jaarplan een post van € 10.000,00 opgenomen.
Motorvoertuigentechniek is niet de sterkste kan van Henk. Hij heeft moeten
overgaan tot de aankoop van een andere vrachtwagen om zijn doel te
bereiken
6. Bouw van toiletten en douches
€
7. Tafels en stoelen voor de studiezalen
€
8. Diversen w.o. kleding voor de kinderen, kookpannen, trapleer,
graasmaaimachine, schoolmateriaal
€

5.000,00
3.645,00
1.600,00
900,00
29.770,00

15.200,00
5.530,00
2.685,00

Totaal

€ 64.330,00

Onze plannen voor 2012
Gezien het feit dat Henk nog maar kort op zijn huidige lokatie werkt, is een het
maken van een goede begroting voor 2012 niet eenvoudig. Daarom volgt
hier een summiere opgave.
- Kleine kosten voor Man Amiga, medische kosten kleine reparaties
- Sociale hulp aan derden, veelal medisch
- Onderhoud aan de lokatie
- Privé reis naar Nederland

€
€
€
€

Opgemaakt te Terborg, 14 mei 2012
Wim Esselink
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4.000,00
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