JAARVERSLAG 2015

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 2015.
Nadat we in 2014 de grens van 20.000 euro jaaromzet hadden overschreden, wisten we dat het lastig zou zijn
om dat te evenaren. Met een omzet van bijna 17.000 euro was 2015 hoe dan ook een prima 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
Ook in 2015 is er veel aandacht besteed aan het werven van fondsen en het zelf organiseren van activiteiten.
Daarnaast proberen we zoveel mogelijke bekendheid te krijgen via facebook, nieuwsbrieven en het plaatsen
van stukjes in de lokale krant.
Het bestuur is maandelijks bijeengekomen om de lopende zaken te bespreken en hulpaanvragen te beoordelen.
Petra de Ruiter en Lidia Molnár hebben net als voorgaande jaren veel gedaan voor Stichting Destino. Nicolette
Meijer heeft ons ook in 2015 wederom geholpen met allerlei werkzaamheden.
Fondsenwerving 2015
De belangrijkste activiteiten in 2015 waren:
-

Plus supermarkt Brielle statiegeld actie met dank aan de heer J. Bos, personeel en klanten.
Verkopen van diverse geschenkartikelen deels gedoneerd door Brenda Verhoef (SeaSide PG) tijdens de
“wintermarkt in Brielle.”
“Eten voor het goede doel” georganiseerd door wereldwinkel Geervliet
Presentatie aan groep 1 tot en met 8 van CBS Anker in Brielle.
Het verkopen van “schilderijen” door Pandora Mode en Schoenen in Brielle.
Huiskamerconcert m.m.v. “Hans en Frans” voor “Aros de Esperanza in Colombia”.
Fondsenwerving via de Imelda Stichting ten behoeve van “Constru Casa in Guatemala”.
Fondsenwerving via BNN-VARA’s jaarlijkse “1 mei actie” ten behoeve van “Odanadi in India”
Opbrengsten door het geven van gastlessen aan de Hogeschool InHolland.
Opbrengst van “kerstmarkt in Brielle” door de dames van de “ Ladies Circle Voorne”.
Diverse activiteiten gedurende het hele kalenderjaar door de CBS Anker in Brielle ten behoeve van
Mariette’s Childcare in Ghana.

Sint Imelda Stichting
In het najaar van 2015 hebben we net als vorig jaar een subsidie aanvraag laten doen bij de Imelda/Nolet
Stichting. Vorig jaar hadden we Mariëtte’s Child Care hiervoor gevraagd. Dit jaar heeft Constru Casa een
aanvraag gedaan. Op 30 december 2015 is bekend geworden dat het gehele bedrag van 8.050 euro is
toegekend. Het bedrag wordt gebruikt voor het realiseren van een trainingsruimte voor de vrouwengroepen in
San Miguel Morazán, Chimaltenango, Guatemala Om een indruk te krijgen van het bestedingsdoel volgt
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hieronder een stukje uit de subsidieaanvraag. Constru Casa werkt altijd samen met lokale partnerorganisaties.
TPS is 1 van de partners met wie nauw wordt samengewerkt.
Tecnologia para la Salud
Tecnologia para la Salud (TPS) is een organisatie gevestigd in Aldea de San Miguel Morazán, Chimaltenango,
Guatemala. Het is een vereniging met 400 leden en 9 vrouwengroepen uit een groot ruraal gebied om
Chimaltenango heen. Ze ontwikkelen programma’s voor gezondheidsverbetering en educatie.
Behoefte voor een trainingsruimte voor de vrouwengroepen van TPS
Voor het geven van trainingen aan en door de vrouwengroepen van TPS maakt de organisatie nu gebruik van een
geïmproviseerde ruimte. Het is een eenvoudig afdak van golfplaten, zonder muren, waardoor de groepen niet
beschermd zijn tegen harde wind en regen. Het is niet adequaat om goede bijeenkomsten te houden. De
trainingen worden gehouden in groepen van 10 tot 20 personen, maar soms zijn er ook bijeenkomsten voor wel
40 of 50 vrouwen tegelijkertijd.
Voor alle trainingen die worden gegeven ter ontwikkeling van de gezinnen die in extreme armoede leven en met
het educatieve doel dat ze hebben, maar ook voor de gezonde en hygiënische ontwikkeling die ze stimuleren, is
de huidige ruimte verre van gewenst. Vooral in het regenseizoen lukt het niet goed om trainingen te geven, en
worden geplande bijeenkomsten vaak noodgedwongen geannuleerd. Dit heeft negatieve invloed op de
betrouwbaarheid en voortgang van de programma’s en betrokkenheid van de vrouwen die willen deelnemen en
zich willen ontwikkelen.
TPS heeft een goede, ruime en schone ruimte nodig waar bijeenkomsten van verschillende aard kunnen worden
georganiseerd en waar ze op verantwoorde en een hygiënische manier eten kunnen bereiden en opslaan. Een
trainingsruimte met een aparte keukenruimte zijn zeer gewenst voor het goed kunnen aanbieden van al hun
programma’s en trainingen.
BNN-VARA 1 mei gift
Sinds begin dit jaar ondersteunen we Stichting Odanadi NL.
De missie van Odanadi NL is ondersteuning van slachtoffers van (sexuele) uitbuiting, mensenhandel en ander
sociaal onrecht in India door het draagvlak in NL te vergroten door fondsenwerving en
bewustwordingsactiviteiten. Jaarlijks worden vele jonge kinderen en jongeren gered uit de handen van
mensenhandelaars en Odanadi zet zich in om hen weer een betere toekomst te geven.
In maart 2015 hebben we Odanadi NL aangedragen voor de BNN- VARA 1 mei- gift 2015. Vorig jaar heeft de
BNN -VARA 1 mei- gift een mooie donatie voor Aros de Esperanza opgeleverd. Deze gift wordt jaarlijks door
BNN -VARA verdeeld over meerder organisaties die medemenselijkheid bevorderen en/of menselijk leed
bestrijden. Odanadi heeft een voorstel ingediend met als doel de verbetering van de duurzaamheid en
zelfvoorziening in de energie- en voedselvoorziening voor 150 jongvolwassenen en kinderen in India die
slachtoffer zijn van mensenhandel. Het project beoogt met deze ontwikkeling de basale leefomstandigheden
en gezondheid van de kinderen en jongvolwassenen te verbeteren en meer zelfvoorzienend te kunnen zijn.
Mede dankzij Niels Kleverlaan, werkzaam bij BNN-VARA, is de aanvraag voor een belangrijk deel gehonoreerd
en kan Odanadi 2.400 euro gebruiken voor dit project.
Voor meer informatie kijk op www.odanadi-nl.org
Presentaties op CBS Anker
In 2014 hadden we de presentaties geactualiseerd en eind 2014 hebben we contacten gelegd met CBS het
Anker in Brielle. Begin 2015 hebben we presentaties gehouden voor de gehele school. Gedurende het jaar 2015
heeft CBS ” het Anker” activiteiten ontplooid voor Destino en in het bijzonder voor Mariette”s Child Care in
Ghana.
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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 en ondanks dat het gebruik hiervan is gepromoot wordt er helaas nog niet
zoveel gebruik van gemaakt. De nieuwsbriefmodule is in 2015 gestart en daarmee wordt het versturen van o.a.
nieuwsbrieven een stuk makkelijker.
Verder verspreiden we relevante info via de Facebookpagina van Destino. Voor de komende jaren blijft het
vergroten van de (regionale) 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, bedrijven en scholen.
Doelstelling is wel om vaker en sneller op website en facebook actuele gebeurtenissen te plaatsen zodat onze
volgers en andere geïnteresseerden tijdig geïnformeerd worden.
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 was voor circa
2.500 euro geshopt via goededoelenshop.nl met een opbrengst van circa 140 euro. Helaas is dit in 2015
teruggelopen ondanks dat we zowel op FB, website en in nieuwsbrieven aandacht vragen hiervoor.
Concrete hulp aan projecten
In 2015 hebben we de volgende projecten ondersteund:
-

Weeshuis Bethel in India
Project in Mexico
Stichting Odanadi NL
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 constateren 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. In 2015 hebben we afscheid genomen van Stichting Kela op de Filipijnen, met name omdat de
communicatie en afstemming niet optimaal verliep.
Nieuw Project: Stichting Proniños.
Eind 2015 hebben we kennis gemaakt met Katja Visser, oprichter en voorzitter van Stichting Proniños. Na het
gesprek hebben we besloten om een eerste donatie te doen voor 1 van de nieuwe projecten van Proniños in
Guatemala. Meer hierover vind je hierna in het stukje over de Ladies Circle.
Proniños heeft projecten in verschillende landen o.a in Kenia, Peru, Ethiopië, Oeganda en vanaf 2016 dus ook in
Guatemala. Hieronder vind je de missie van Proniños. Meer info vind je op www.stichtingproninos.nl
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Onze missie is alle kinderen in ontwikkelingslanden aanvullend sociaal en financieel onderwijs aan te bieden
zodat ze de kans krijgen hun eigen krachten te ontwikkelen, hun eigen mogelijkheden te ontdekken, voor
zichzelf op te komen, zelfstandig te worden en respect te hebben voor anderen en voor hun leefomgeving.
Door deze extra scholing geven wij kinderen extra kansen en wordt er een basis gelegd voor een goede
toekomst.
Tijdens de kerstmarkt hebben de “ladies” van Ladies Circle Voorne ondersteund door familie en vrienden een
bijzonder mooie opbrengst gerealiseerd van 400 euro die door de “ladies” werd aangevuld tot 600 euro. Dit
bedrag is door Destino verdubbeld en dit betekent dat het door de “ladies” gekozen project “Niños de
Guatemala” van Stichting Proniños in totaal een donatie van 1200 euro heeft ontvangen voor dit nieuwe project
waarbij jongeren met een beperking onder meer worden geholpen om hun zelfstandigheid te vergroten. Tijdens
deze training wordt de kinderen geleerd hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen, om te gaan met
geld en wordt gekeken naar de mogelijkheid om een minionderneming op te zetten. Juist voor kinderen met een
beperking is het van groot belang zo zelfstandig mogelijk te worden zodat de kans op een betere toekomst
vergroot wordt. Medio januari 2016 zal het project starten en worden in totaal 75 kinderen geschoold.

Financiën
Financiën
In 2015 zijn de inkomsten voor Stichting Destino 16.910 euro. Ten opzichte van het record jaar 2014 is dit
lager. Dit is vooral te verklaren doordat een toegekende subsidie van de Imelda Stichting op 30 december
2015 werd toegekend en pas begin 2016 op de rekening van Stichting Destino stond.
Van de gemaakte kosten in 2015 heeft 98,7 % 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 2015 en begroting
2016.
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 2015 en begroting 2016.

Begroting 2016
Het bestuur heeft in het najaar 2015 de begroting voor 2016 vastgesteld. Uitgangspunt is dat de inkomsten
25.000 euro bedragen. Dit is beduidende hoger dan de inkomsten over 2015. Dit heeft vooral te maken met
het feit dat de toegekende subsidie van de Imelda Stichting niet meetelt voor 2015, maar voor 2016.
Ook voor 2016 wordt er minimaal 95% van de uitgaven direct besteed aan hulp aan kinderen. Hiermee blijft
Stichting Destino voldoen aan de ANBI norm.
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Doelrealisatie 2015
Achter de gestelde doelen is in het cursief en dikgedrukt de behaalde resultaten over 2014 weergegeven.
• In 2015 is de begroting 18.000 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 2015; werkelijke inkomsten 16.910
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 2015: 98.7%
• In
2015vaste
willendonateurs
wij het huidige
aantal
vaste donateurs verhogen met 10 personen; Uitkomst 2015;
aantal
is gelijk
gebleven.
• In 2015 willen wij graag 350 Facebookvolgers.; Uitkomst 2015; gestegen van 290 personen naar 360.
• In 2015 organiseert Destino minimaal 3 events voor 1 van onze projecten; Uitkomst 2015;
huiskamerconcert en wintermarkt georganiseerd.
• In
2015 verzorgen wij op minimaal 3 scholen presentaties; Uitkomst 2015; op 1 school presentaties
gegeven.
Het jaarverslag is unaniem vastgesteld in de bestuursvergadering van 08-08-2016
De doelen voor 2016 zijn:
- Begroting 2016 zal 25.000 euro bedragen.
- 98% van iedere gedoneerde euro gaat 1 op 1 naar het goede doel.
- 400 facebookvolgers.
- 3 events organiseren.
- 3 scholen presentaties.
- 10 nieuwe donateurs.
Verder willen we in 2016 blijven voldoen aan de ANBI eisen en willen we financieel en qua naamsbekendheid
blijven groeien. Verder hopen we eind 2016 of het eerste kwartaal 2017 de grens van 100.000 euro zien te
bereiken qua opbrengst sinds de oprichting van Stichting Destino in 2009.

Bijlage jaarverslag Stichting Destino:

V&W-rek 2015
Kosten
Bankkosten
Projecten
gerealiseerd
Activiteitskosten

Baten
213,75

16.285,48

Vaste Contributies

5.023,89

Activiteiten

7.770,05

Subsidie

2.500,00

411,43
Afname vermogen

Totaal Lasten:

16.910,66

1.616,72

Totaal baten:

16.910,66

Eind balans 2015
Activa
Giro saldo
Nog te ontvangen
Debiteuren

Passiva
1988,16
4,94
16,75

Eigen vermogen 2014

3.570,23

Toevoeging 2015

-1.616,72

Eigen vermogen 2015
Nog te betalen bankkosten

2.009,85

1.953,51
56,34
2.009,85

Begroting 2016
Uitgaven
Projecten

Inkomsten
24.490 Vaste Contributies

Promotiekosten

250 Activiteiten

Bankkosten

200 Eenmalige bijdragen

Website

35 Subsidie

KVK

25
25.000

5.000
5.000
500
14.500

25.000
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