Jaarverslag 2003

Jaarverslag 2003
Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte
gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland onder nummer 28098271.
De bestuursleden zijn:
•
•
•
•
•

Linda Reijerkerk, voorzitter
Henny Knijff, secretaris
Jacqueline Voerman, penningmeester
Geert Terpstra, bestuurslid
Ruurt van den Berg, bestuurslid

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.
De Stichting is in 2003 ongeveer eens per maand bijeen geweest, in totaal 5 keer. Dit eerste
half jaar is voornamelijk gebruikt om veel zaken op de rails te zetten zoals het
voorlichtingsmateriaal, de aanpak van de fondsenwerving en belastingtechnische zaken met
betrekking tot de Stichting.
Er zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd, de belangrijkste zijn:
• Het behalen van de status van "geen bezwaar" van Het Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF). Hierin past het maken van een jaarverslag, inclusief een
financieel verslag en een begroting; de Stichting streeft ernaar deze status begin 2005
te verkrijgen.
• Een concept Fondsenwervingsplan, deze kwam in december gereed. Dit plan zal
gebruikt worden als richtlijn voor de fondsenwerving in 2004 en zal eind 2004
geëvalueerd en eventueel aangepast worden;
• een concept brochure;
• Een website, onder de naam "www.kondanani.nl" kwam in november "in de lucht";
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•

Met Annie zijn, tijdens haar bezoek aan Nederland in oktober, afspraken gemaakt
omtrent het te voeren financieel beleid. Er is o.a. afgesproken dat zij "projecten"
aanlevert met een prioriteitsaanduiding, een motivatie, een begroting en offerte,
waarvoor de Stichting actie kan gaan voeren.

Er zijn in het afgelopen halfjaar ook diverse acties door de Stichting ondernomen of
ondersteund:
• Afrikaanse etentjes, verzorgd door Jacqueline. In 2003 zijn 4 eet-dia-avonden
georganiseerd.
• Diverse presentaties door Jacqueline (eenmaal een diapresentatie in Schagen voor de
Ronde Tafel, en eenmaal voor de ROC Leiden) en Geert.
• Inzameling goederen, zoals veel kinderkleding van particulieren, diverse medische
apparatuur waaronder een couveuse (LUMC), een onderzoekstafel,
sterilisatieapparatuur, weegschalen, bedschermen, verbandmateriaal, medicijnen en
speelgoed (COA's te Leiden en Alphen), (kleuter)tafeltjes, stoeltjes en kasten (een
school uit Zaandam). Een groot deel is met een eerste container in juli verzonden naar
Malawi en daar in september gearriveerd. Het vervoer werd geregeld door de Harrie
van de Brekel Stichting te Hoensbroek. Een tweede zending, waaronder het
schoolmeubilair, een tweede couveuse en een aantal dozen kinderkleding en medische
spullen, waarvoor ook fondsen zijn gevonden, wacht tot het voorjaar van 2004.
• In oktober is er contact gelegd met de heer Wessels van "Opdracht tot
Wereldzending". Hij heeft zich bereid verklaard de Stichting te helpen met
subsidieaanvragen.
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Financieel jaarverslag 2003
De balans heeft betrekking over de periode 13-7-2003 t/m 31-12-2003.
Voor deze eerste periode, is er geen begroting opgesteld. Het startkapitaal van de stichting
bedroeg 0,Volgens de statuten houdt de stichting zich actief bezig met fondsenwerving voor projecten.
In de periode voor de oprichting van de stichting waren er al donateurs die een of meer
kinderen financieel steunen. Hoewel dit in feite geen directe activiteit van de stichting is,
worden deze gelden wel door de stichting geïnd en in de financiële stukken verantwoord
onder de post "donateurs". Deze inkomsten worden uiteraard niet voor projecten bestemd,
maar periodiek naar Kondanani overgemaakt. Periodiek wil zeggen in principe eens per
kwartaal, als er een substantieel bedrag is binnengekomen. Dit heeft te maken met de hoge
overschrijvingskosten die we zo laag mogelijk willen houden. In de balansperiode bedroegen
de inkomsten op deze post 990, -.
Balans 2003
Inkomsten
Saldo bank 2002
baten:
giften
donateurs

Uitgaven
-

subtotaal

lasten:
6.497,45 projecten
990,00 kosten fondsenwerving
donateurs
7.487,45 totaal uitgaven

2.676,38
304,49
2.980,87

Totaal

Saldo Bank 2003
7.487,45 Totaal

4.506,58
7.487,45

In het eerste halfjaar van het bestaan van de stichting is er al een flink bedrag aan giften
binnengekomen: 6497,45. Een groot deel hiervan (bijna 2500) kwam van de
zendingscommissie Rijnsburg en is bestemd voor de bouw van huizen.
Onder "kosten fondsenwerving" (terminologie CBF) verstaan we de noodzakelijke uitgaven
voor het bestaan van de stichting, die niet aan een bepaald project kunnen worden
toegewezen. Bijvoorbeeld: notariskosten, bankkosten, administratieve kosten (papier,
postzegels) enz. Dit bedrag mag volgens het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) niet
meer dan 25% van de totale inkomsten over een boekjaar bedragen. Dit bedrag proberen we
natuurlijk zo laag mogelijk te houden. In dit eerste boekjaar bedroeg deze post slechts 4,1%
van de inkomsten. Aan deze norm wordt ruimschoots voldaan.
kosten fondsenwerving (CBF):
norm CBF
Kondanani

Jaarverslag 2003 Stichting Kondanani Nederland

25%
4,1%

3

Daarnaast bestaat er de "Geefratio", dit is de verhouding van uitgaven aan het goede doel en
de bruto inkomsten. Voor de stichting betekent dit dat alle inkomsten minus de te maken
kosten voor fondsenwerving beschikbaar is voor Kondanani. Dit percentage (35,7%) is vrij
laag en komt doordat er in het eerste halfjaar van het bestaan van de Stichting nog aan weinig
projecten geld is gedoneerd. Het betrof slechts één project, namelijk de bouw van enkele
huizen. Hiervoor werd 2676, - gedoneerd.
Vergelijkende cijfers met 2002 ontbreken uiteraard.
Geefratio
Kondanani

35,7%

CBF norm:
aan de kosten fondsenwerving heeft het CBF de norm van 25%
gesteld. Dit betekent dat, wil men in aanmerking komen voor het
keurmerk, niet meer dan vijfentwintig eurocent mag worden
uitgegeven om een euro binnen te krijgen.
De GEEFRATIO:
de bedragen die fondsenwervers in enig jaar hebben besteed aan hun
doel, weergegeven als percentage van hun bruto inkomsten (= het
bedrag beschikbaar voor doelstelling + kosten fondsenwerving).
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Begroting 2004
Voor 2004 staat er een project op stapel om 3 trucks aan te schaffen. Via een organisatie die
werkt voor goede doelen in Afrika kunnen dergelijke trucks goedkoop worden aangeschaft,
per truck ca 2000,-. Verder zijn er transportkosten opgenomen ten behoeve van het project
schoolmeubelen, vervoer per zeecontainer naar Malawi.
De kosten voor Fondsenwerving wordt geraamd op bijna 1700,-. Hierin is de aanschaf van
een beamer opgenomen ( 500,-) als grootste post.

inkomsten
saldo 2003
donateurs
giften
afrikaans eten
presentaties

Totaal

4.506,58
2.520,00
4.000,00
1.025,00
1.000,00

13.051,58

uitgaven
donateurs
projecten
transport nationaal
transport internationaal

2.520,00
6.000,00
450,00
1.920,00

kosten fondsenwerving

1.696,70

Totaal

12.586,70

saldo

464,88
13.051,58

Met bovenstaande begroting voldoen we nog steeds aan de CBF norm, alhoewel het
percentage (20%) aardig omhoog gegaan is ten opzichte van 2003. De geefratio is meer dan
100% omdat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Dit kan omdat er een hoog batig saldo
was in 2003. Het batig saldo zal met deze begroting in 2004 veel lager zijn: 465,-.
CBF norm kosten fondsenwerving:
geefratio:
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