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Jaarverslag 2010

Voorwoord
Met veel genoegen bieden wij hierbij het Jaarverslag 2010 aan. Dit verslag is een verantwoording
van de activiteiten en financiën van Stichting Destino over het jaar 2010
Het bestuur kan zich hierin volledig vinden en constateert met tevredenheid dat de organisatie
zich verder heeft ontwikkeld en de inkomsten van Stichting Destino verder zijn gegroeid.
Bestuursverslag
Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:
- Voorzitter: O. Hoogendijk
- Secretaris: N. Groeneveld & M. Hoogendijk
- Penningmeester: M. de Ruiter
In 2010 zijn er geen bestuurswisselingen geweest.
Organisatie van de Stichting
In 2010 heeft de stichting zich voornamelijk gericht op het werven van fondsen, het uitbreiden
van het netwerk en het vergroten van de naamsbekendheid. Het bestuur is maandelijks
bijeengekomen om de stand van zaken door te nemen en hulpaanvragen te beoordelen.
Bij een aantal vergaderingen zijn er mensen van buiten het bestuur aangeschoven om hun
expertise ter beschikking te stellen. Het netwerk van organisaties met wie we in het buitenland
samenwerken is verder uitgebreid en in 2010 heeft dit mede geleid tot uitbreiding. Naast de
bestaande projecten in Mexico, Suriname en Tanzania, ondersteunen we nu ook projecten in India
en Guatemala.
Fondsenwerving
Het aantal vaste donateurs en incidentele bijdragen is in 2010 verder gestegen.
Naast de fondsenwerving binnen ons eigen netwerk zijn nog enkele andere initiatieven ontplooid
om de inkomsten te vergroten. Zo is er een actie geweest bij de Jumbo Supermarkt in Brielle en
heeft de Basketbalvereniging BV Voorne een deel van haar loterij ter beschikking gesteld. In
2011 zal naast de reguliere fondsenwerving een aantal concrete activiteiten georganiseerd
worden.
Public Relations
Net als in 2009 heeft Lime Creations ons ook in 2010 geadviseerd op het gebied van public
relations.
De website is verbeterd en een eerste versie van de Engelse vertaling is online. Dit jaar zal de
website verder worden geprofessionaliseerd.
In november 2010 zijn 750 folders verspreid in de giftpacks voor de Lady’s night in Brielle.
In 2010 is er enkele keren aandacht besteed aan Stichting Destino in de (lokale) media. In 2011
zal ernaar gestreefd worden dit verder uit te bouwen.
Ook zal in 2011 meer aandacht besteed worden aan het verder uitbouwen van de
naamsbekendheid o.a. door het verbeteren van de website en het gericht gebruik maken van
social media zoals Facebook.
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Concrete hulp
In 2010 is de hulp in Mexico, Suriname en Tanzania voortgezet. Daarnaast zijn er twee projecten
in India en een project in Guatemala gesponsord. Wat opvalt in de aard van de aanvragen is dat
er veel ondersteuning is geboden aan scholing van kinderen. Dit was o.a. het geval in Suriname,
Tanzania, Mexico en India. Ook is er bijgedragen aan de bouw van een huis in Guatemala en het
herstel van een weeshuis in India.

Financiën
De inkomsten van de Stichting in 2010 bedragen 8.081 euro. Hiervan is 7.794 besteed aan hulp en
dit is 96.8% van de totale inkomsten. Hiermee voldoet de Stichting ruimschoots aan de ANBI
norm van 90%.
In 2009 bedroegen de inkomsten 3.215 euro, maar dit betrof door de oprichting in mei 2010
geen volledig kalenderjaar.
Zie de bijlage voor de balans en verlies en winstrekening over 2010 en begroting 2011.
Begroting 2011
Het bestuur heeft in het najaar 2010 de begroting voor 2011 vastgesteld. Deze gaat uit van een
toename van de inkomsten tot 10.000 euro. Ook voor 2011 is de ANBI norm onze minimale norm
en wordt er minimaal 90% van de uitgaven besteed aan de hulp aan kinderen.
Tot slot
Het bestuur kijkt tevreden terug op 2010. Het doel voor 2011 blijft om meer projecten te
ondersteunen zodat meer kinderen geholpen kunnen worden. Dit moet tot stand komen doordat
er extra middelen worden geworven tot het niveau van 10.000 euro. De activiteiten die in de
eerste maanden van 2011 zijn georganiseerd geven vertrouwen dat deze doelstelling ook
realistisch en haalbaar is.
Het jaarverslag is unaniem vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 maart 2011.
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Bijlage jaarverslag 2010 Stichting Destino:
1) Resultaten rekening 2010
Kosten
Bankkosten
Projecten gerealiseerd

Baten
162,78 Bijdragen

8.024,25

7.794,00
Rente 2011

Website
KVK
naar Vermogen
Totaal Lasten:

57,17

64,26
32,14
28,24
8.081,42 Totaal baten:

8.081,42

2) Balans 2010
Debet
Giro saldo
NTO rente 2011

Credit
2.028,79
57,17

Eigen vermogen 2009
Toevoeging Resultaat 2010
NTB bankosten 2010

2.085,96

2.023,02
28,24
34,70
2.085,96

3) Begroting 2011
Kosten

Promotie

Baten

400

Contributies

5.000

Onderhoud Website

250

Incidentele
bijdragen

2.500

Bankkosten

200

Activiteiten

2.500

KVK
Algemene onkosten
Hulp aan kinderen

Totaal

50
100
9.000

10.000

Totaal

10.000
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