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Voorwoord  

Met veel genoegen bieden wij hierbij het Jaarverslag 2011 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 het 3e jaar van 

de Stichting enerzijds naar tevredenheid is verlopen. Tegelijkertijd hadden we onze doelen wat hoger gesteld 

voor 2011, maar zijn deze door omstandigheden niet volledig behaald. In 2012 gaan we weer met veel energie 

door met onze activiteiten. 

 

Bestuursverslag  

In mei 2009 is de Stichting opgericht  door de bestuursleden.  Het bestuur van de Stichting is als volgt 

samengesteld: 

- voorzitter; O. Hoogendijk 

- secretaris; M. Hoogendijk en N. Groeneveld. 

- penningmeester; M. de Ruiter 

In 2011 zijn er geen bestuurswisselingen geweest.  

 

Organisatie van de Stichting 

In 2011 heeft de stichting zich gericht op lopende en nieuwe projecten. Daarnaast is veel aandacht besteed 

aan het werven van fondsen en het uitbreiden van het netwerk. Het bestuur is maandelijks bijeengekomen om 

de lopende zaken te bespreken en hulpaanvragen te beoordelen. 

In 2011 zijn er bij enkele vergaderingen mensen van buiten het bestuur aangeschoven om hun expertise ter 

beschikking te stellen of hun hulpvraag toe te lichten.  Hiervoor dankt het bestuur deze personen. 

Om de commerciële slagkracht van de stichting te vergroten had het bestuur besloten om hiervoor in 2011 

kandidaten te zoeken. De beoogde kandidaat heeft helaas door persoonlijke omstandigheden voorlopig af 

moeten zien van deelname aan onze stichting. In 2012 willen we hoe dan ook het bestaande team uitbreiden.  

In 2011 hebben we voor een 2e keer (na Mexico in 2009) een project bezocht. In november 2011 hebben we 

een bezoek gebracht aan Aros de Esperanza, een basketbalproject in Colombia.  

 

Fondsenwerving 

Naast de fondsenwerving bij onze kennissen, vrienden en netwerk is een aantal initiatieven gestart om de 

inkomsten te vergroten  De belangrijkste initiatieven zijn geweest: 

- Plus supermarkt statiegeld aktie. 

- Zumba night in Formerum aan Zee, Terschelling 

- Ladies Night te Brielle  

- Nieuwjaarstournooi Basketbalvereniging BV Voorne. 

Het project “Ludo op de Fiets” van Ludo de Gruiter is helaas in 2011 uitgesteld vanwege persoonlijke 

omstandigheden.  

Een aantal organisatie’s heeft zich aan Destino verbonden In 2011 heeft de ZandZeeBar te Terschelling zich 

aangesloten bij stichting Destino. Ook heeft het bedrijf Concera aangeboden om een nieuwe website te 

bouwen voor Stichting Destino. 

Lidia van Lime Creations heeft ons ook in 2011 weer voorzien van goede adviezen en heeft ons in contact 

gebracht met Concera.! 

 

Creatie travel 

Enige tijd geleden zijn we in contact gekomen met Monique Sajet van het Brielse bedrijf Creatie & Welness. 

Monique heeft onlangs een zevental reizen samengesteld waarin “wereldwonderen” worden bezocht. Monique 

Heeft de reis naar Mexico gekoppeld aan Destino. Dit betekent dat Destino profiteert van iedere geboekte 

reis.  

 

 



Stichting Aros des Asperanza, Colombia 

Destino heeft veel tijd besteed aan activiteiten voor de stichting Aros des Esperanza. Deze Stichting heeft  

een gratis basketbalprogramma opgezet dat gericht is op het verbeteren van de leefomstandigheden van 

meisjes in de leeftijd van acht tot en met achttien jaar die in achtergestelde wijken wonen in Medellín. Met 

dit project willen zij bereiken dat minder meisjes vroegtijdig (zwanger) school verlaten, niet toetreden tot 

lokale bendes en voorkomen dat meisjes drugs gaan gebruiken. 

 

Lesmateriaal voor Basisscholen 

Lotte Bosman van de NHTV internationale hogeschool in Breda heeft voor haar opleiding 

Vrijetijdsmanagement voor ons een presentatie gemaakt die we gebruiken voor de hoogste groepen van het 

basisonderwijs. Voornaamste doel hiervan is het vergroten van de bewustwording van kinderen en daarnaast 

leidt dit tot door kinderen verzonnen en georganiseerde activiteiten. Op 15 juni heeft Lotte  aan groep 8 van 

de OBS “t Want in Zwartewaal de presentatie verzorgd, die enthousiast is ontvangen. In 2012 zal Lotte samen 

met Destino de presentatie aanpassen en zullen er scholen benaderd worden voor een “gastles”. 

 

Naamsbekendheid 

In 2011 is getracht om meer tijd te investeren in het vergroten van de naamsbekendheid van Destino. In 2011 

is met behulp van het bedrijf Concera gestart met het ontwikkelen van een nieuwe website. De vernieuwde 

website zal medio 2012 beschikbaar zijn. Daarnaast is de facebookpagina van Destino geactiveerd. Ook  in 

2012 zal het vergroten van de naamsbekendheid een speerpunt blijven van het bestuur.   

 

Concrete hulp 

De aanvragen die binnen zijn gekomen zijn over het algemeen van kleinschalige organisaties die via ons netwerk 

worden aangemeld. In 2011 hebben we via Aart Mulder een nieuw project toegevoegd aan de bestaande 

projecten nl: 

- Stichting Aros des Esparanza te Colombia 

Van het Tiger Watch project te India hebben we helaas afscheid moeten nemen omdat het niet lukte om de 

communicatie en informatie op peil te houden. Het project in Suriname hebben we in 2011 niet ondersteund 

omdat de oprichters zelf veel middelen hadden verzameld en geen verzoeken tot ondersteuning hebben 

ingediend. 

De volgende projecten hebben we na 2009 (Mexico) en 2010 ook in 2011 ondersteund. Dit zal ook in 2012 

gebeuren: 

- “Bethel” weeshuis in India  

-  Projecten in Tanzania en Mexico 

- Construcasa in Guatemala 

Verder zijn we in contact gekomen met een project in Haiti. In het eerste kwartaal van 2012 gaan we bekijken 

of en hoe we met deze organisatie gaan samenwerken. 

 

Financiën 

De inkomsten van de Stichting bedragen 7.043 euro. Hiernaast is er door bemiddeling van Stichting Destino 

voor 2.591 euro aan Stichting Aros des Esparnza geschonken. Inclusief deze schenking komen de inkomsten op 

9.643 euro. 

Ten opzichte van 2010 is het resultaat 1.554 euro hoger. Van het totaal van 9.643 is 9.431euro direct besteed 

aan hulp aan kinderen.   

Van de gemaakte kosten in 2011 heeft 97, 1 % betrekking op hulp aan kinderen. Hiermee voldoet de Stichting 

aan de ANBI norm. 

Zie de bijlage voor de balans en verlies en winstrekening over 2011 en begroting 2012. 

 

 



Begroting 2012 

Het bestuur heeft in het najaar 2011 de begroting voor 2011 vastgesteld. Deze gaat uit van een toename van 

de inkomsten tot 10.000 euro. Ook voor 2012 wordt er minimaal 90% van de uitgaven direct besteed aan de 

hulp aan kinderen. 

 

 

Tot slot. 

Het bestuur kijkt tevreden terug naar 2011. Het doel voor 2012 blijft om meer kinderen te kunnen helpen. Dit 

moet tot stand komen doordat er extra middelen worden geworven tot het niveau van 10.000 euro.  

 

Het jaarverslag is unaniem vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 maart 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage jaarverslag Stichting Destino: 

 

 

V&W-rek  2011     

     

Kosten    Baten 

          

Bankkosten 176,48  Bijdragen  6.241,00 

       

Projecten gerealiseerd 6.840,00     

    Rente 2011  21,12 

Website      

KVK 26,64 

Onttrekking 

vermogen  781,00 

      

Totaal Lasten: 7.043,12  Totaal baten:  7.043,12 

 

 

 

 

      

Eind balans 2011     

     

Debet    Credit 

          

Giro saldo 1.296,84 

 Eigen vermogen 

2010 2.051,26  

NTO rente 2011 21,12  Onttrekking 2011 -781,00   

  

 Eigen vermogen 

2011  1.270,26 

      

  

 NTB bankosten 

2011  47,70 

      

 1.317,96    1.317,96 

      

 



Begroting 2012 

 
Kosten      Baten 

            

        

Promotie 400    Contributies 5.000 

       

Onderhoud Website 250    

Incidentele 

bijdragen 2.500 

       

Bankkosten 200    Activiteiten 2.500 

       

KVK 50      

       

Algemene onkosten 100      

       

Hulp aan kinderen 9.000      

       

       

Totaal 10.000    Totaal 

  

10.000 

       

 


