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Jaarverslag 2005
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. De stichting staat ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland onder nummer: 28098271
Het bestuur is ongewijzigd:
• Linda Reijerkerk
• Henny Knijff
• Jacqueline Voerman
• Geert Terpstra
• Ruurt van den Berg

: voorzitter
: secretaris
: penningmeester
: bestuurslid
: bestuurslid

Vergaderingen
De stichting heeft in 2005 drie keer vergaderd (16-2, 17-5 en 5-9).
Regelmatig is er contact tussen de fondsenwervers Ruurt en Geert over de acties.
De volgende punten zijn aan de orde geweest:
• Besloten is het behalen van de status van “geen bezwaar” van het Centraal
Bureau voor Fondsenwerving (CBF) niet voort te zetten. De periodiek
terugkerende kosten zijn voor de stichting te hoog. Deze gelden kunnen beter
worden ingezet voor het doel: kinderdorp Kondanani. De status van “geen
bezwaar” geeft bovendien de sponsor geen zekerheid dat de gelden op de juiste
plaats komen.
• Een standpunt wordt bepaald ten aanzien van de sponsoring van kinderen. De
stichting heeft als doel financiering te vinden voor kortlopende duurzame
projecten met een duidelijk begin en eind en een afronding met evaluatie.
Voorbeelden hiervan zijn de speeltoestellen, een woonhuis of een watertank. De
geldstromen voor het levensonderhoud van een of meerdere kinderen is veel
moeilijker te controleren. De stichting wil wat dat betreft duidelijkheid en
transparantie in de geldstromen. Wij zijn dat verplicht naar onze donateurs. De
mogelijkheid blijft om een woongroep te ondersteunen in het levensonderhoud.
Voor de oprichting van de stichting bestond de mogelijkheid om een kind te
sponsoren. Deze sponsors bestaan nog steeds. Het bedrag dat hiervoor
binnenkomt wordt apart genoteerd onder de post “donateurs kinderen”.
• De website is 1944 keer bezocht (in 2004 was dat 1171), dat is gemiddeld per
maand 162. Dit betekent een toename van ongeveer 66% ten opzichte van 2004.
De actie “woonhuis Madalo” en het bezoek van Geert aan Kondanani zijn hier
waarschijnlijk debet aan. Voortzetting van naamsbekendheid is nagestreefd.
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Er is regelmatig contact met Annie Chikhwaza (directie Kondanani Malawi) per email en per telefoon. Onder andere over de voorwaarden waaronder vrijwilligers
in Kondanani kunnen werken.
De brochure is geactualiseerd.

Fondsenwerving
Ook in 2005 zijn verschillende acties ondernomen om bekendheid te geven aan
Kondanani, en donateurs en sponsors te werven. Hier een samenvatting:
• De presentaties van Jacqueline en Geert en bovendien de Afrikaanse etentjes
gecombineerd met een presentatie van Jacqueline vinden gretig aftrek.
• In dit jaar werd slechts één nieuwsbrief door de Stichting verzonden in mei. Deze
is ook per post uitgebracht. Er komen nog steeds mensen bij die zich via de
website opgeven voor de nieuwsbrief, in 2005 waren dat er 10. In totaal staan er
nu 142 personen in het adressenbestand.
• Er is vanuit Malawi eenmaal een 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.
• In februari is de actie “woonhuis Madalo” gestart. Deze actie wordt uitgevoerd
door Kees en Ida. Een eerste contact hiervoor werd via de website al gelegd in
het najaar van 2004. Kees en Ida weten veel geld bijeen te sponsoren en
bouwen in de periode mei tot en met augustus mee aan het eerste woonhuis op
Madalo voor kinderen ouder dan 6 jaar.
• Er is een container met schoolmeubelen verstuurd die in maart is gearriveerd.
Fondsen hiervoor werden ter beschikking gesteld door een school in Zaandam.
• In mei is er door de Koningin Juliana school te Leiderdorp een sponsorloop
georganiseerd die ook veel geld heeft opgebracht. Voorafgaand aan de
sponsorloop heeft Jacqueline een presentatie voor de leerlingen gegeven.
• Geert werkte de maand juni 2005 (op eigen kosten) in het kinderdorp mee aan
de opzet van een boerderij, aan een kinderhuis, de verhuizing van het kantoor uit
de stad naar het kinderdorp (om reiskosten te besparen) en bezocht regelmatig
het hospitaal op het terrein. Doel is om goed inzicht te krijgen van wat er nodig is
en hoe de gelden besteed worden. Duidelijk is dat het landbouwproject
ondersteuning nodig heeft en dat er hoognodig kinderhuizen bij moeten komen.
• Een tractor, compleet met ploeg is in december per container verstuurd samen
met veel andere goederen zoals: kinderkleding, 2 bureaus, een zestal
keyboards, drie fietsen enz. De tractor is geheel door Geert met behulp van een
boer uit Hierden opgeknapt. De fondsen hiervoor werden beschikbaar gesteld
door het werelddiaconaat en de zendingscommissie van de Stadsdennenkerk in
Harderwijk. De container is in februari 2006 in goede staat gearriveerd.
• Geert en Ruurt hebben contact met het ICCO en EO Metterdaad.
Door een reorganisatie bij zowel de EO als bij het ICCO verloopt dit moeizaam.
Bij beide zijn nieuwe contactpersonen aangewezen waardoor de procedure
opnieuw moest worden opgestart. Bij de EO is er overleg over een opname in
het dorp door documentairemaker Herman Haan.
Een aanvraag voor ondersteuning loopt nog bij het ICCO.
Ondertussen heeft een vertegenwoordiger van het ICCO Kondanani kinderdorp
bezocht .Hij kwam enthousiast terug en zei onder de indruk te zijn over de wijze
waarop het kinderdorp is opgezet en wordt geleid.
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Financiële resultaten
De totale inkomsten aan giften in 2005 bedragen ruim -. Een belangrijke
bijdrage hieraan werd gegeven door de sponsors van de actie van Kees en Ida: “actie
woonhuis Madalo”. Dit heeft bijna RSJHEUDFKW
Ook genoemd moet worden de sponsorloop van de Koningin Juliana School te
Leiderdorp. Zij brachten ruim ELMHONDDUZDDUYRRUVSHHOWRHVWHOOHQHQHHQGHHO
van de inrichting voor de basisschool zijn gefinancierd. Hoewel niet minder belangrijk
zijn de overige projecten in onderstaande tabel opgenomen.
De "geefratio" bedraagt dit jaar bijna 86%.
De post "kosten fondsenwerving" is beperkt gebleven tot krap -. 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 1,3%, dat betekent dat van elke euro die gedoneerd
wordt er 98,7 cent aan de kinderen en projecten van Kondanani ten goede komt. Dit
lage percentage wordt deels veroorzaakt door de hoge inkomsten aan giften en donaties
en anderzijds doordat de kosten voor fondsenwerving zo laag mogelijk gehouden
worden. Relatief ten opzichte van de voorgaande jaren zijn de inkomsten hoog, het
percentage is daarom van ca 4% in 2004 gezakt naar 1,3% in 2005.

Balans 2005
Inkomsten
Saldo bank 31-12-2004 

Uitgaven
Projecten:
Renovatie dak Madalo
Actie woonhuis Madalo
Aanschaf tractor
Speeltoestellen en inrichting school
Proj. Bram & Joke (in 2006)
watertank
Diversen, ca.
Totaal projecten:
kosten fondsenwerving
donateurs kinderen

Giften



Donateurs kinderen

38,00

subtotaal

 totaal uitgaven

Totaal



Saldo Bank 31-12-2005
Totaal





1.950
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kosten fondsenwerving:
norm CBF
25%
Kondanani
1,3%
Geefratio
Kondanani

85,9%

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).

