JAARVERSLAG 2014

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 2014.
2014 was een jaar waarin we een aantal bijzondere mijlpalen gehaald hebben. Zo hebben we de grens van
50.000 euro aan inkomsten behaald en hebben we het 5-jarig jubileum gevierd. Ook hebben we qua inkomsten
een top jaar gehad, doordat we door de 20.000 euro “barrière” zijn gegaan.

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 2014 is er veel aandacht besteed aan het werven van fondsen en het zelf organiseren van activiteiten. O.a.
door middel van de Sociale Media is verder gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid. Daarnaast is
er in 2014 weer een samenwerking opgezet met een school. 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 2014 een belangrijke bijdrage geleverd aan Stichting Destino.
Daarnaast hebben we Nicolette Meijer bereid gevonden hand– en spandiensten te verrichten voor Destino.

Fondsenwerving 2014
Naast de fondsenwerving bij onze kennissen, vrienden en netwerk is een aantal initiatieven gestart om de
inkomsten te vergroten. De belangrijkste activiteiten in 2014 waren:
-

Plus supermarkt Brielle statiegeld actie met dank aan de heer Bos, personeel en klanten.
Verkopen van circa 250 flessen wijn en bubbles gedoneerd door Brenda Verhoef (SeaSide PG) tijdens
de kerstperiode.
Marcel de Ruiter heeft tijdens de marathon van Rotterdam “gesponsord” de 10 km gelopen.
“Verjaardagsactie” van Aart Mulder en Rene van der Ham uit Brielle.
“Midlife” feest van Anton en Dorine uit Rotterdam.
Hardloopsponsoring door Nik Stolk uit Hellevoetsluis.
Huiskamerconcert m.m.v. Shary-An Nivillac ten behoeve van Mariette”s Child Care in Ghana.
Fondsenwerving via de Imelda Stichting ten behoeve van Mariette”s Child Care in Ghana.
Fondsenwerving via BNN-VARA’s jaarlijkse “1 mei actie” ten behoeve van Aros de Esperanza in
Colombia.
Presentatie aan groep 8 van de basisschool Mr. Eeuwout i.v.m. de jaarlijkse activiteiten die door groep
8 worden georganiseerd.
Opbrengsten door het geven van gastlessen aan de Hogeschool InHolland.
Wijnproeverij ten behoeve van het project Constru Casa in Guatemala.
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Sint Imelda Stichting
In 2014 hebben wij samen met de mensen van het project in Ghana een aanvraag gedaan bij de Sint Imelda
Stichting (zie www.stichtingimelda.nl). Deze stichting heeft jaarlijks een budget beschikbaar dat wordt
besteed aan projecten die het welzijn van kinderen bevorderen. Via Astrid Prieckaerts van Stichting Imelda
hebben we in december 2014 gehoord dat de aanvraag van 6.000 euro is gehonoreerd. Een enorm bedrag waar
wij en de mensen van Mariette’s Child Care enorm blij mee zijn.
Het bedrag zal grotendeels worden besteed aan de bouw van een apart verblijf voor de kinderen met een
beperking. Op dit moment verblijven alle kinderen bij elkaar, ongeacht de beperking. Door de soms grote
verschillen in wat de kinderen nodig hebben, was een apart verblijf al lang een wens. Dit kan nu dankzij Imelda
gerealiseerd worden.

BNN-VARA 1 mei actie
Via Niels Kleverlaan, een medewerker van BNN-VARA werden we in april 2014 attent gemaakt op de jaarlijkse
“1 mei gift”. Een jaarlijkse gift van 33.000 euro, oorspronkelijk mogelijk gemaakt doordat medewerkers een
vrije dag inleverden. De gift wordt toegekend aan organisaties die “medemenselijkheid” bevorderen of
menselijk leed bestrijden. Wij hebben na overleg besloten om Aros de Esperanza voor te dragen.
Uiteindelijk is 1800 euro toegekend aan Aros de Esperanza.

Presentaties op (Basis)scholen
In 2014 hebben we de presentaties geactualiseerd en eind 2014 hebben we contacten gelegd met CBS “het
Anker” in Brielle.. Gedurende het jaar 2015 zal CBS ” het Anker” activiteiten ontplooien voor Destino en in het
bijzonder voor Mariette”s Child Care in Ghana. Net als in 2013 hebben we in 2014 weer een presentatie mogen
verzorgen aan groep 8 van de basisschool “ Mr. Eeuwout “ i.v.m. de jaarlijkse activiteiten die door groep 8
worden georganiseerd. Helaas is dit jaar de keus niet op Destino gevallen.
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Naamsbekendheid
De website www.stichtingdestino.com blijft een prima visitekaartje van Destino en jaarlijks worden dankzij
Concera en Lime Creations aanpassingen gedaan om de website verder te professionaliseren. Het online
doneren is in 2014 geactiveerd, maar er wordt tot op heden nog weinig gebruik van gemaakt. De
nieuwsbriefmodule staat voor 2015 op de planning.
Verder verspreiden we relevante info via de Facebookpagina van Destino. Ook in 2015 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 verscheen tot 2014 6x per jaar, maar mede door de frequente berichten op Social Media
hebben we dat teruggebracht naar 4x per jaar. De nieuwsbrieven zijn op de website te lezen.

Goededoelshop.nl
Bij Goededoelshop.nl kan geshopt worden bij meer dan 250 webshops zoals Bol.com en Zalando. Na iedere
aankoop gaat een bedrag naar een, zelf te kiezen, goed doel. Goede doelen organisaties kunnen zich zelf
kosteloos aanmelden bij de website. De webshops dragen bij aan het goede doel van jouw keuze. Voorwaarde is
dus wel dat je je aankoop doet via www.goededoelshop.nl. Even een kleine omweg voor de aankoop van wat je
gaat kopen, maar het levert wel wat op voor het goede doel en voor jezelf. Destino is sinds medio 2014 ook
aangesloten bij dit mooie initiatief. We hopen op veel aankopen via goededoelshop.nl. In 2014 is voor circa
2.500 euro geshopt via goededoelenshop.nl en dit heeft Destino ongeveer 140 euro opgeleverd.

Concrete hulp
Mogelijk nieuw project: Stichting Odanadi NL
Stichting Odanadi NL ondersteunt slachtoffers van (sexuele) uitbuiting en ander sociaal onrecht in India door
het draagvlak voor Odanadi in Nederland te vergroten middels fondsenwerving en bewustwordingsactiviteiten.
De primaire doelstelling van Odanadi NL is het financieel ondersteunen van Odanadi India. In het eerste
kwartaal van 2015 zullen we verder contact leggen met Odanadi en besluiten of we dit project in 2015 gaan
ondersteunen.
De volgende projecten hebben we in 2014 ondersteund:
-

Weeshuis Bethel in India
Stichting Kela op de Filipijnen
Project in Mexico
Constru Casa in Guatemala
Aros de Esperanza in Colombia
Mariette’s Child Care in Ghana

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. Per jaar bekijken we per project of en hoe we verder
gaan.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe kleinschalige projecten met bij voorkeur een vast contactpersoon die we
persoonlijk kunnen leren kennen.
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Financiën
In 2014 zijn de inkomsten voor Stichting Destino wederom opgelopen naar 20.353 euro. Ten opzichte van 2013
is dit een stijging van 33,9%. De stijging is verklaarbaar doordat er meer activiteiten zijn georganiseerd en
doordat we voor een tweetal projecten subsidie hebben gekregen.
Van de gemaakte kosten in 2014 heeft 98,9% direct betrekking op hulp aan kinderen. Hiermee voldoet de
Stichting ruimschoots aan de ANBI norm.
Alle bestuurders werken onbezoldigd en declareren niets. De kosten die wel gemaakt worden zijn bank- en
transactiekosten en de jaarlijkse kosten van het lidmaatschap van de kamer van koophandel.
Zie de bijlage voor de balans en verlies en winstrekening over 2013 en begroting 2014

Begroting 2014
Het bestuur heeft in het najaar 2014 de begroting voor 2015 vastgesteld. Uitgangspunt is dat de inkomsten
18.000 euro bedragen. Dit is minder dan de inkomsten over 2014. Het blijft een uitdaging om ook in 2015 de
inkomsten op peil te houden.
Ook voor 2015 wordt er minimaal 95% van de uitgaven direct besteed aan hulp aan kinderen. Hiermee blijft
Stichting Destino voldoen aan de ANBI norm.

Doelrealisatie 2014
Achter de gestelde doelen is in het cursief en dikgedrukt de behaalde resultaten over 2014 weergegeven.
•

•
•
•
•
•

In 2014 is de begroting 14.000 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; Uitkomst 2014; werkelijke inkomsten 20.353
euro.
Minimaal 97% van iedere euro moet aantoonbaar direct aan het goede doel worden besteed (circa 3%
bestaat uit administratiekosten zoals bankkosten, KvK enz.); Uitkomst 2014; wederom behaald.
In 2013 willen wij het huidige aantal vaste donateurs verhogen met minimaal 15 personen; Uitkomst
2014; aantal vaste donateurs is gelijk gebleven.
In 2014 willen wij graag van 200 naar 300 Facebookvrienden.; Uitkomst 2014; gestegen naar 290
personen.
In 2014 organiseert Destino minimaal 2 events voor 1 van onze projecten; Uitkomst 2014;
huiskamerconcert en wijnproeverij georganiseerd.
In 2014 verzorgen wij op minimaal 4 scholen presentaties; Uitkomst 2014; op 0 scholen presentaties
gegeven.

Het jaarverslag is unaniem vastgesteld in de bestuursvergadering van 03-08-2015
De doelen voor 2015 zijn:
- Begroting 2015 zal 18.000 euro bedragen.
- 98% van iedere gedoneerde euro gaat 1 op 1 naar het goede doel.
- 350 facebookvrienden.
- 3 events organiseren.
- 3 scholen presentaties.
- 10 nieuwe donateurs.
Verder willen we in 2015 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.
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Bijlage jaarverslag Stichting Destino:
V&W-rek 2014
Kosten
Bankkosten
Projecten
gerealiseerd
Activiteitskosten
Toevoeging vermogen
Totaal Lasten:

Baten
205,26

Vaste Contributies

5.329,00

Activiteiten

15.016,43

17.660,00
144,73

Rente

7,83

2.343,27
20.353,26

Totaal baten:

20.353,26

Eind balans 2014
Activa
Giro saldo
Nog te ontvangen

Passiva
3618,74

Eigen vermogen 2013

1.226,96

Toevoeging 2014

2.343,27

7,83

Eigen vermogen 2014
Nog te betalen bankkosten

3.626,57

3.570,23
56,34
3.626,57

Begroting 2015
Uitgaven
Projecten

Inkomsten
17.490 Vaste Contributies

Promotiekosten

250 Activiteiten

Bankkosten

200 Eenmalige bijdragen

Website

35

KVK

25
18.000

5.000
12.500
500

18.000
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