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Concept jaarverslag 2004
Op 11 juli 2003 is 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
Bestuursleden:
• Linda Reijerkerk
• Henny Knijff
• Jacqueline Voerman
• Geert Terpstra
• Ruurt van den Berg

: voorzitter
: secretaris
: penningmeester
: bestuurslid
: bestuurslid

Vergaderingen
De stichting heeft in 2004 zes keer vergaderd.
De volgende punten zijn aan de orde geweest:
• Dit jaar heeft het bestuur zich voornamelijk verdiept in het werven van sponsors.
Hiervoor heeft de stichting een Fondsenwervingplan geschreven waarin de
richtlijnen voor het sponsoren staat aangegeven
• Het behalen van de status van “geen bezwaar” van het Centraal Bureau voor
Fondsenwerving (CBF). De stichting streeft er naar deze status 2005 te
verkrijgen.
• De brochure is gemaakt.
• Er is door Ruurt hard gewerkt aan de website. De website is 1171 keer bezocht.
(zie bijlage). Tevens is bekendheid gegeven aan de website door aanmelding bij
diverse portals en thema-pagina’s. Een overzicht hiervan is opgenomen op de
website onder “links”. De website blijkt een belangrijk communicatiemiddel voor
veel mensen.
• Er is regelmatig contact met Annie Chikhwaza (directie Kondanani Malawi) per
email en per telefoon. Met haar zijn zakelijke afspraken gemaakt om de
financiële afwikkeling van projecten goed op de rails te krijgen.
Fondsenwerving
In 2004 zijn verschillende acties ondernomen om bekendheid te geven aan Kondanani,
en donateurs en sponsors te werven. Hier een samenvatting:
• Geert heeft enkele presentaties gegeven.
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Jacqueline heeft enkele Afrikaanse etentjes (gecombineerd met presentatie)
gegeven.
In dit jaar werden 2 nieuwsbrieven gemaakt in mei en november. De eerste
nieuwsbrief is ook per post uitgebracht naar degenen die geen e-mail adres
hebben opgegeven (30 adressen). In totaal ca 130 adressen Het aantal
aanmeldingen voor de nieuwsbrief naar aanleiding van de website, de
nieuwsbrieven en andere acties groeit. Er is vanuit Malawi één nieuwsbrief
gestuurd. Deze is zowel in het Engels (op verzoek van een Engelse
belangstellende) als in het Nederlands (vertaling door Henny), op de website
geplaatst.
De heren van de Ronde Tafel in Schagen hebben op koninginnedag poffertjes
gebakken en bier verkocht ten bate van twee goede doelen. Onze Stichting heeft
een bedrag mogen ontvangen van € 4500,-. Hiermee wordt de restauratie van
het dak voor Madalo gefinancierd.
Inzamelen van goederen, zoals veel kinderkleding van particulieren, en
verbandmateriaal zijn dit jaar vervoerd naar Malawi.
Tafels en stoelen en kasten (gift van een school in Zaandam) voor de kleuters
wordt vervoerd in het eerste halfjaar van 2005. De vervoerskosten van dit
meubilair is bekostigd door een familie uit Zaandam
Geert en Ruurt hebben contacten met Cordaid (het service bureau particulieren).
Ruurt heeft contacten met de Stichting GeefGratis. Onze stichting maakt gebruik
van de gratis diensten van deze stichting, zoals de nieuwsbrief (aan 2100
particulieren, zal pas begin 2005 gebruik van gemaakt worden) en de
donatiemodule op de website (ook pas in jan 2005 geïnstalleerd, maar
aanmelding bij de stichting Geefgratis was al in de zomer van 2004).
Er is een eerste contact gelegd (in eerste instantie via de website) met Casper
Knipscheer en Margarida Broekhof (in november). Na een mislukte poging een
actie te starten om door middel van een benefietconcert geld in te zamelen, lijkt
het begin 2005 te lukken met een andere actie door Margarida en Kees van Vliet.
Volgend jaar meer hierover.
Enkele leden van het bestuur zijn naar het Festival Mundial in Tilburg geweest
(op eigen kosten) om eventuele deelname aan de solidariteits-markt te bekijken.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat deelname aan deze markt voor onze
stichting geen goed middel om onze bekendheid te vergroten..
Er is een publicatie over Kondanani in het Novib tijdschrift gekomen met een
aantal mooie foto’s van Jacqueline.

Financiële resultaten
De totale inkomsten aan giften in 2004 bedragen bijna €13.500,-. Een belangrijke
bijdrage hieraan werd gegeven door de Ronde Tafel in Schagen die op koninginnedag
een inzamelingsactie hielden die € 4500,- heeft opgebracht. Dit bedrag wordt in januari
2005 overgemaakt naar Malawi ten behoeve van de renovatie van het dak van de
school op Madalo. Ook werd in december al een eerste storting gedaan van € 2500,voor de aktie woonhuis Madalo, welke pas in februari 2005 van start gaat.
Deze laatste twee feiten verklaren de lage "geefratio" (37,5%), bedragen die wel zijn
binnengekomen in 2004, maar nog niet zijn uitgegeven aan projecten in ditzelfde jaar.
Door het verzorgen van etentjes is € 655,- opgehaald. Daarnaast zijn nog tal van grote
en kleine giften binnengekomen.
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In 2004 zijn er een paar projecten geweest waaraan de Stichting heeft bijgedragen:
• bouw vrijwilligershuisje, € 650,• transport nationaal en internationaal van schoolmeubilair (container Stichting van
den Brekel) ca € 3000,De uitgaven aan projecten waren in 2004 daarom vrij gering.
De post "kosten fondsenwerving" is beperkt gebleven tot krap € 600,-. Deze post betreft
alle uitgaven die niet direct aan projecten kunnen worden toegeschreven, de
zogenaamde indirecte kosten of "overhead". Het Centraal Bureau Fondsenwerving
hanteert een norm voor dit bedrag, namelijk maximaal 25% van de inkomsten. Voor de
Stichting is dit percentage slechts 4,4%, dat betekent dat van elke euro die gedoneerd
wordt er 95,6 cent aan de kinderen en projecten van Kondanani ten goede komt.
De geefratio is tamelijk laag omdat aan het eind van het jaar al een aantal giften zijn
binnengekomen voor een project dat in februari 2005 start.

Balans
Inkomsten
Saldo bank 2003
baten:
Giften
Donateurs kinderen

2004
Uitgaven
€ 4.506,58

subtotaal

lasten:
€ 11.399,74 projecten
€ 2.054,00 kosten fondsenwerving
Donateurs kinderen
€ 13.453,74 totaal uitgaven

€ 3.730,99
€
598,59
€ 1.311,68
€ 5.641,26

Totaal

Saldo Bank 2004
€ 17.960,32 Totaal

€ 12.319,06
€ 17.960,32

kosten fondsenwerving:
norm CBF
25%
Kondanani
4,4%
Geefratio
Kondanani

37,5%

Toelichting:
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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Bijlage: bezoekersaantallen website
De teller is in december 2003 geïnstalleerd. In januari 2004 zijn er 69 unieke bezoekers,
dat wil zeggen dat personen slechts 1x per dag geteld zijn, ook al komen ze op die dag
vaker op de website terug.
De aantallen staan er per maand boven. Ik heb door een statistisch softwarepakket er
een trendlijn doorheen laten tekenen. We zien dan dat het aantal bezoekers in 2004
beginnend bij ongeveer 60 bezoekers in januari oploopt tot ongeveer 130 bezoekers in
december. In een jaar tijd dus meer dan een verdubbeling. Ik hoop dat we deze trend
kunnen voortzetten in 2005. Januari en februari 2005 zitten in ieder geval al hoger dan
alle voorgaande maanden in 2004.

bezoekersaantallen website in 2004
140

139

Feb

135

140

Jan

160

128

120
98

100
86
80

112

106

101

93
86

85
72

69

60
40
20
3
Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

Dec

0

