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Voorwoord 

Met veel genoegen bieden wij hierbij het Jaarverslag 2009 aan. Dit verslag is een verantwoording van de 

activiteiten en financiën van Stichting DESTINO.

Het bestuur kan zich hierin volledig vinden en heeft met tevredenheid kunnen constateren dat de start van

Stichting DESTINO veel perspectief biedt voor de toekomst. 

Bestuursverslag 

In mei 2009 is de Stichting opgericht  door de bestuursleden en zijn de eerste activiteiten opgepakt. Het 

bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

voorzitter; O.F. Hoogendijk

secretaris; N. Groeneveld/M. A. Hoogendijk

penningmeester; M. de Ruiter

In 2009 zijn er geen bestuurswisselingen geweest.

Organisatie van de Stichting

In de eerste maanden stond de agenda voornamelijk in het teken van het organiseren van randvoorwaarden 

om de Stichting succesvol te kunnen laten functioneren. De volgende acties zijn succesvol afgerond:

- Formele oprichting van de stichting middels notariële acte;

- Formuleren van missie en visie van de stichting;

- Opstellen van een huishoudelijk reglement; 

- Bouwen en inrichten van de website www.stichtingdestino.com;

- Inrichten van de financiële- en ledenadministratie;

- Inschrijving KvK;

- Verkrijgen van de ANBI status;

- Het vaststellen van een huisstijl inclusief folders en posters;

- Ontwikkelen van een beoordelingsformulier voor ondersteuningsaanvragen;

- Opzetten van een periodieke nieuwsbrief voor donateurs.

Fondsenwerving

Naast het creëren van de randvoorwaarden zijn de eerste stappen gezet in het verwerven van middelen om 

onze doelstelling te realiseren.

`Stichting Destino is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, die wereldwijd kleinschalige 

projecten initieert en/of ondersteunt die het welzijn van kinderen in achterstandsituaties bevorderen.`

De eerste stap in de fondsenwerving bestond uit het benaderen van kennissen, vrienden en bekenden om te 

zien of zij bereid waren om Stichting DESTINO te steunen. Deze eerste stap is succesvol te noemen. Het 

blijkt mogelijk om personen en organisaties binnen ons bestaande netwerk aan de stichting te verbinden.

Om de fondsenwerving meer structureel ter hand te nemen is een samenwerking tot stand gebracht met 

grafisch ontwerpbureau Lime Creations die ons promotiemateriaal deskundig tot stand brengt. Via dit 

bureau is er ook contact gelegd met repro Voorne. Deze heeft posters en brochures gratis ter beschikking 

gesteld. Promotiemateriaal is noodzakelijk om personen en organisaties te interesseren in de activiteiten 

van Stichting Destino. Eind december 2009 zijn de posters en brochures gedrukt.

Het is waarschijnlijk dat er volgend jaar nog aanvullend promotiemateriaal benodigd is om fondsenwerving 

meer op de kaart te zetten en zodoende meer mensen en organisaties te interesseren en te binden aan 

Stichting Destino.

In 2010 zal de nadruk van de promotie meer liggen op het organiseren van activiteiten, het benaderen van 

professionele organisaties en het onderzoeken van subsidiemogelijkheden.
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Concrete hulp

De aanvragen die binnen zijn gekomen zijn allemaal van kleinschalige organisaties die via ons netwerk tot 

stand zijn gekomen. De aard van de aanvragen en de landen waar de kinderen geholpen zijn variëren. In 

2009 zijn de eerste projecten gerealiseerd in diverse landen. 

De projecten hebben betrekking op:

- kosten van logopedie en een psycholoog voor 2 kinderen uit een gezin van 8 kinderen in Mexico (o.a. 

Aide);

- behandeling van brandwonden van Wilbert in Mexico;

- aanschaf scholingsmateriaal voor dropouts in Suriname;

- eerste hulp voor Sayuni uit Tanzania in verband met klompvoetjes;

- ondersteuning en medicatie voor Ana Laura, een hartpatiënt uit Mexico.

   

Financiën 2009

De oprichtingskosten van de Stichting zijn door de bestuursleden gefinancierd. 

De inkomsten van de Stichting bedragen 3.215 euro. Hiervan is 1.071 euro besteed aan hulp en 121 euro aan 

bankkosten. De ontwikkelkosten en drukkosten voor promotiemateriaal zijn ter beschikking gesteld aan de 

Stichting. 

Van de gemaakte kosten in 2009 heeft 90.3% betrekking op hulp aan kinderen en 9,7% op algemene kosten, 

vooral bankkosten. Hiermee voldoet de Stichting aan de ANBI norm.

Om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen heeft het bestuur besloten om hiervoor maximaal 1.000 euro 

als buffer aan te houden. De kascontrole commissie heeft op 31 maart de boekhouding en jaarstukken over 

2009 gecontroleerd en akkoord bevonden. In deze commissie hebben Dhr. A. Mulder en Dhr E. Lesuis 

zitting genomen. Zie de bijlage voor de balans en verlies en winstrekening over 2009. 

Begroting 2010

Het bestuur heeft in het najaar 2009 de begroting voor 2010 vastgesteld. Deze gaat uit van een toename 

van de inkomsten tot 4.690 euro, vooral door een stijging van de inkomsten uit het organiseren van 

activiteiten. Ook voor 2010 wordt er minimaal 90% van de uitgaven besteed aan de hulp aan kinderen.

Tot slot

Het bestuur kijkt terug naar een succesvolle start van Stichting DESTINO. Het doel voor 2010 is om meer 

kinderen te kunnen helpen. Dit moet tot stand komen doordat er extra middelen worden geworven. De 

activiteiten die in de eerste maanden van 2010 zijn georganiseerd geven vertrouwen dat deze doelstelling 

ook realistisch en haalbaar is.

Het jaarverslag is unaniem vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 maart 2010.

Wilbert Aide Sayuni
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Bijlage jaarverslag 2009 Stichting Destino:

1) Resultaten rekening 2009

Kosten Baten

Bankkosten 121,17 Bijdragen 3.210,00

Projecten 

gerealiseerd 1.071,50

 

Rente 5,69

naar Vermogen 2.023,02

Sub-Totaal: 3.215,69

Totaal 

baten: 3.215,69

2) Balans 2009

Debet Credit

Giro saldo 2064,08 Eigen vermogen 2.023,02

Nog te ontvangen 5,69

Nog te betalen 

kosten 46,75

2.069,77 2.069,77

3) Begroting 2010

Kosten Baten

Contributies 1.440 Promotie 200

Incidentele bijdragen 1.250 Onderhoud Website 25

Activiteiten 2.000 Bankkosten 160

KVK 35

Algemene onkosten 50

Projectkosten 4.220

Totaal 4.690 Totaal 4.690


