JAARVERSLAG 2013

DESTINO
Geef een kind de toekomst!
stichting

WWW.STICHTINGDESTINO.COM

Voorwoord
Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën
van Stichting DESTINO over het kalenderjaar 2013.
2013 was het eerste volledige jaar zonder Marko. Zijn naam valt nog regelmatig en zo hoort dat ook wanneer
een dierbare niet meer in ons midden is . 2013 was ook het jaar dat we de hoogste inkomsten hebben behaald
sinds de oprichting van Destino in 2009. In 2014 bestaat Stichting Destino 5 jaar.

Bestuursverslag
In mei 2009 is de Stichting opgericht door de bestuursleden. Het bestuur van de Stichting is als volgt
samengesteld:
-

voorzitter; Onno Hoogendijk
secretaris; Nicolette Groeneveld.
penningmeester; Marcel de Ruiter

Organisatie van de Stichting
In 2013 is wederom veel aandacht besteed aan het werven van fondsen en donateurs en het uitbreiden van het
netwerk. O.a. door middel van de social media is verder gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid.
Daarnaast is er in 2013 nauw samengewerkt met een aantal scholen. Meer hierover later in dit verslag.
Het bestuur is maandelijks bijeengekomen om de lopende zaken te bespreken en hulpaanvragen te beoordelen.
Petra de Ruiter en Lidia Molnár hebben ook in 2013 een belangrijke bijdrage geleverd aan Stichting Destino.

Fondsenwerving 2013
Naast de fondsenwerving bij onze kennissen, vrienden en netwerk is een aantal initiatieven gestart om de
inkomsten te vergroten. De belangrijkste initiatieven zijn geweest:
-

AH statiegeld actie Spijkenisse met dank aan de heer de Rouwenhorst.
Donatie van het “Maerlantcollege” naar aanleiding van de “Reis –en vakantiebeurs”
Presentatie aan alle groepen van de basisschool St. Leonardus met daaraan gekoppeld de jaarlijkse
“vastenactie” die ten gunste kwam aan het Bethel Weeshuis in India.
Presentatie aan groep 8 van de basisschool Mr. Eeuwout i.v.m. de jaarlijkse activiteiten die door groep
8 worden georganiseerd en die in 2013 koos voor het project “Mariette”s Childcare in Ghana.
Opbrengsten door het geven van gastlessen aan de Hogeschool InHolland
Wijnproeverij ten behoeve van het Bethel Weeshuis in India.
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Presentaties op (Basis)scholen
In 2013 hebben we de bestaande presentatie die gericht was op de bovenbouw van de basisscholen aangepast
voor de leeftijdscategorie vanaf 5 jaar. In 2014 willen we naast deze presentaties een versie realiseren die
geschikt is voor bedrijven en netwerkorganisaties.
Naamsbekendheid
Sinds 2012 heeft de Stichting dankzij André en Lidia van respectievelijk Concera Software en Lime Creations
reclame en grafisch ontwerpbureau een nieuwe website. De website voldoet prima. Uiteraard hebben we nog
steeds een “wensenlijst” m.b.t. de website. Met name het online doneren is voor ons en veel (potentiele)
donateurs een wens. Dit hopen we alsnog in 2014 te realiseren.
Daarnaast verspreiden we relevante info via de facebookpagina van Destino . Ook in 2014 blijft het vergroten
van de naamsbekendheid een speerpunt van het bestuur. Enerzijds willen we dit bereiken door zelf activiteiten
te blijven organiseren, anderzijds door actief te zijn via social media en contact te onderhouden met (lokale)
kranten.
De nieuwsbrief is in 2013 5 x in plaats van de geplande 6 x verschenen. De nieuwsbrief is een belangrijk middel
om onze donateurs te informeren en verantwoording af te leggen voor onze activiteiten voor Destino.
Concrete hulp
Nieuw project: Stichting Kela Filipijnen
Sinds eind 2013 steunen we een nieuw project met de naam Stichting Kela, een kleinschalige stichting op de
Filipijnen. We hebben inmiddels een donatie gedaan voor het herstel van een aantal leslokalen van de school
San Fernando op Luzon. Deze lokalen waren door de orkaan Haiyan in november 2013 voor een groot deel
verwoest. In de loop van het jaar gaan we bekijken hoe de samenwerking tot nu toe verloopt en hoe we verder
gaan.

De volgende projecten hebben we in 2013 ondersteund:
-

“Bethel” weeshuis in India
Project in Mexico
Construcasa in Guatemala
Aros de Esperanza in Colombia
Mariette’s childcare in Ghana
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We streven naar een langdurige samenwerking met de projecten die we ondersteunen. Het is uiteraard wel zo
dat wanneer we zien dat projecten verder groeien en andere middelen weten aan te boren, we ons kunnen
richten op nieuwe projecten, die meer hulp nodig hebben. Vooralsnog is dat nog niet aan de orde.
Stichting Destino is altijd op zoek naar nieuwe kleinschalige projecten met bij voorkeur een vast
contactpersoon die we persoonlijk kunnen leren kennen.
In 2013 hebben we via Aart Mulder contact gelegd met een project in Brazilië. Ondanks ons streven om met
deze organisatie een start te maken, is het niet gelukt om deze samenwerking te concretiseren. De lokale
contactpersoon kreeg de gevraagde informatie niet op tijd binnen en kon dit ook niet in een later stadium
realiseren, waardoor we besloten hebben om niet verder te gaan.
Financiën
De inkomsten van Stichting Destino zijn in 2013 fors opgelopen naar 15.200 euro, bijna een verdubbeling ten
opzichte van 2012. De inkomsten zijn vooral gestegen omdat er meer activiteiten georganiseerd zijn in
samenwerking met scholen.
Van de gemaakte kosten in 2013 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 2013 en begroting 2014
Begroting 2014
Het bestuur heeft in het najaar 2013 de begroting voor 2014 vastgesteld. Uitgangspunt is dat de inkomsten
14.000 euro bedragen. Dit is iets minder dan de inkomsten over 2013 (15.200), maar fors hoger dan de
begroting over 2013 (10.000 euro). Blijft een uitdaging om ook in 2014 de inkomsten op peil te houden.
Ook voor 2014 wordt er minimaal 95% van de uitgaven direct besteed aan hulp aan kinderen. Hiermee blijft
Stichting Destino voldoen aan de ANBI norm.

Doelrealisatie 2013
Achter de gestelde doelen is in het cursief en dikgedrukt de behaalde resultaten over 2013 weergegeven.
•

•

•
•
•
•

In 2013 was de begroting 10.000 Euro. Onze doelstelling is dat ongeveer 50% van de begroting komt
van donateurs die maandelijks of eenmalig aan Destino doneren. 50 % proberen wij jaarlijks bij elkaar
te krijgen door het organiseren van activiteiten ten gunste van Destino; Uitkomst 2013; werkelijke
inkomsten 15.200 euro. De hoogte van dit mooie resultaat kan voor een belangrijk deel verklaard
worden door het feit dat we in 2013 met 3 scholen hebben samengewerkt en deze scholen hebben voor
een belangrijk deel bijgedragen aan dit mooie resultaat.
Minimaal 97% van iedere euro moet aantoonbaar direct aan het goede doel worden besteed (circa 3%
bestaat uit administratiekosten zoals bankkosten, KvK enz.); Uitkomst 2013; Stichting Destino
voldoet weer aan deze ANBI norm.
In 2013 willen wij het huidige aantal vaste donateurs verhogen met minimaal 15 personen; Uitkomst
2013; aantal vaste donateurs is gelijk gebleven.
In 2013 willen wij graag van 200 naar 300 Facebookvrienden.; Uitkomst 2013; gestegen naar 270
personen.
In 2013 organiseert Destino minimaal 2 events voor 1 van onze projecten; Uitkomst 2013;
wijnproeverij georganiseerd.
In 2013 verzorgen wij op minimaal 4 scholen presentaties; Uitkomst 2013; op 2 scholen presentaties
gegeven.
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Doelstellingen 2014
Doelen zijn:
-

Begroting 2014 zal 14.000 euro bedragen.
97% van iedere gedoneerde euro gaat 1 op 1 naar het goede doel.
350 facebookvrienden
3 events organiseren
4 scholen presentaties
15 nieuwe donateurs

Verder willen we in 2014 blijven voldoen aan de ANBI eisen en staat het online doneren hoog op onze
wensenlijst. Het vergroten van onze naamsbekendheid blijft jaarlijks een belangrijk speerpunt.

Het jaarverslag is unaniem vastgesteld in de bestuursvergadering van 09-10-2014.
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Bijlage jaarverslag Stichting Destino 2013:
V&W-rek 2013
Kosten
Bankkosten
Projecten
gerealiseerd
Activiteit kosten
Toevoeging vermogen
Totaal Lasten:

Baten
182,77 Vaste Contributies
Activiteiten

5.220,00
9.966,01

14.190,06
610,00
217,88 Rente
15.200,71

14,70

Totaal baten:

15.200,71

Eind balans 2013
Activa
Giro saldo

Passiva
1274,66

Eigen vermogen 2012
Toevoeging 2013
Eigen vermogen 2013
NTB bankosten 2013

1.274,66

1.009,08
217,88
1.226,96
47,70
1.274,66

Begroting 2014
Uitgaven
Projecten
Promotiekosten
Bankkosten
Website
KVK

Inkomsten
13.490 Vaste Contributies
250 Activiteiten
200 Eenmalige bijdragen
35
25
14.000

5.000
8.500
500

14.000
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