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DESTINO
Geef een kind de toekomst!
stichting

WWW.STICHTINGDESTINO.COM

Voorwoord
Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en
financiën van Stichting DESTINO. 2012 was door het overlijden van Marko Hoogendijk een moeilijk en zwaar
jaar. We hebben lang nagedacht of we überhaupt nog wel verder wilde met Destino en uiteindelijk besloten wij
om door te gaan.

Bestuursverslag
In mei 2009 is de Stichting opgericht door de bestuursleden. Na het overlijden van Marko is het bestuur van
de Stichting als volgt samengesteld:
- voorzitter; Onno Hoogendijk
- secretaris; Nicolette Groeneveld.
- penningmeester; Marcel de Ruiter
Organisatie van de Stichting
In 2012 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. 1 van de doelstellingen van 2012 was om het
team te versterken om met name de commerciële kant van het bestuur sterker te maken. Door het wegvallen
van Marko werd echter het tegenovergestelde bereikt. We hebben echter Petra de Ruiter en Lidia Molnar
bereid gevonden om ons in 2013 te ondersteunen. Eind 2013 zullen we met elkaar kijken in hoeverre we dit
binnen het bestuur formaliseren.
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:
- MCD statiegeld actie Barendrecht ten behoeve van Aros de Esperanza in Colombia
- Nieuwjaarstournooi BV Voorne
- Presentatie basischool T’ Want Zwartewaal
- Verjaardagsdonaties van Mw Verbrugge en Erwin van Diemen.
- Opbrengsten door het geven van gastlessen en “bardiensten” door Marko en Onno
- Voorbereiding voor het organiseren van een wijnproeverij in januari 2013
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Stichting Aros des Asperanza, Colombia
Destino heeft ook in 2012 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. Ondermeer tijdens het
jaarlijks basketbaltournooi van BV Voorne is weer geld ingezameld voor dit project.
Lesmateriaal voor Basisscholen
Lotte Bosman heeft in juni 2012 wederom een presentatie verzorgd op de basischool T “Want” in Zwartewaal.
Hierna hebben een aantal leerlingen geld opgehaald tijdens hun jaarlijkse musical.
Eind 2012 hebben we de schoolpresentaties verder verbeterd en hebben we een aantal basisscholen in Brielle
benaderd voor het geven van een gastles.
Naamsbekendheid
In 2012 is dankzij Andre en Lidia van respectievelijk Concera en Lime Creations de nieuw website gelanceerd.
is getracht om meer tijd te investeren in het vergroten van de naamsbekendheid van Destino. Daarnaast
hebben we ook zoveel mogelijk nieuws via de facebookpagina van Destino verspreid. Ook in 2013 blijft het
vergroten van de naamsbekendheid een speerpunt 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 2012 hebben we via Nicolette en Marko een nieuw project toegevoegd aan de bestaande
projecten nl:
- Mariette”s childcare in Ghana.
Medio 2012 hebben we een aanvraag
binnen gekregen van Mariette Asagbo, een
Nederlandse dame die in 2004 als
vrijwilliger in Ghana is gaan werken en
daar inmiddels permanent verblijft met
haar gezin. Zij heeft samen met haar man
in Sunyani in 2006 een Children’s home
opgezet (zie foto). Ze kozen voor deze
plek omdat in dit gebied heel weinig hulp
voor hulpbehoevende kinderen
beschikbaar is. In september 2012
hebben we kennis gemaakt met Marjo van
Dijck, de moeder van Mariette en hebben
we besloten om dit project structureel te
ondersteunen. http://www.mchildcare.nl/

Weeshuis “Hanukkah” van Mariette’s Childcare

De volgende projecten hebben we na 2009 (Mexico) en 2010 en 2011 ook in 2012 ondersteund. Dit zal ook in
2013 gebeuren:
- “Bethel” weeshuis in India
- Projecten in Tanzania en Mexico
- Construcasa in Guatemala
Verder zijn we via Aart Mulder in contact gekomen met een project in Brazilie. In het eerste kwartaal van
2013 gaan we bekijken of en hoe we met deze organisatie gaan samenwerken.
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Financiën
De inkomsten van Stichting Destino zijn in 2012 iets teruggelopen. De feitelijke inkomsten van Destino worden
vaak wel vertekend doordat bedragen die tijdens activiteiten worden opgehaald, vaak rechtstreeks worden
overgemaakt naar de projecten die we ondersteunen. De verwachting is dat we in 2013 meer inkomsten kunnen
genereren doordat we meer activiteiten organiseren en ook actiever met scholen gaan samenwerken.
Van de gemaakte kosten in 2012 heeft 97 % direct betrekking op hulp aan kinderen. Hiermee voldoet de
Stichting aan de ANBI norm.
Zie de bijlage voor de balans en verlies en winstrekening over 2012 en begroting 2013
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Begroting 2013
Het bestuur heeft in het najaar 2012 de begroting voor 2013 vastgesteld. Deze gaat uit van dezelfde
begroting als in 2012. Ook voor 2013 wordt er minimaal 95% van de uitgaven direct besteed aan hulp aan
kinderen. Hiermee blijft Stichting Destino voldoen aan de ANBI norm.

Doelen 2013
•

•
•
•
•
•

In 2013 is de begroting 10.000 Euro. Ongeveer 50% hiervan komt van donateurs die maandelijks of
eenmalig aan Destino doneren. Het andere deel proberen wij jaarlijks bij elkaar te krijgen door het
organiseren van activiteiten ten gunste van Destino.
Minimaal 97% van iedere euro moet aantoonbaar direct aan het goede doel worden besteed (circa 3%
bestaat uit administratiekosten zoals bankkosten, KvK enz.)
In 2013 willen wij het huidige aantal vaste donateurs verhogen met minmaal 15 personen.
In 2013 willen wij graag van 200 naar 300 Facebookvrienden.
In 2013 organiseert Destino minimaal 2 events voor 1 van onze projecten.
In 2013 verzorgen wij op minimaal 4 scholen presentaties.

Het jaarverslag is unaniem vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 mei 2013
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Bijlage jaarverslag Stichting Destino:

V&W-rek 2012
Kosten
Bankkosten
Projecten
gerealiseerd

Baten
183,79 Vaste Contributies
Activiteiten
7.000,00 Eenmalige bijdragen

Website

32,13

KVK

Onttrekking
24,08 vermogen

Totaal Lasten:

3.087,62
2.884,00

7.240,00

1007,2

261,18

Totaal baten:

7.240,00

Eind balans 2012
Activa

Giro saldo

Passiva
Eigen vermogen
1056,78 2011
Onttrekking 2012
Eigen vermogen
2012
NTB bankosten
2012
1.056,78

1.270,26
-261,18
1.009,08

47,70
1.056,78

Begroting 2013
Uitgaven
Projecten
Promotiekosten
Bankkosten
Website
KVK

Inkomsten
9.490 Vaste Contributies
250 Activiteiten
200 Eenmalige bijdragen
35
25
10.000

5.000
4.500
500

10.000

