JAARVERSLAG 2019

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 2019.
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

Ook in 2019 is het bestuur bijgestaan door Lidia Molnár en Petra de Ruiter.
Financiën
In 2019 is er een totaal van € 15.330,91 aan inkomsten gerealiseerd.
Zie de bijlage voor de balans en verlies en winstrekening over 2019 en begroting 2020.
Begroting 2020
Het bestuur heeft in het najaar 2019 de begroting voor 2020 vastgesteld. Uitgangspunt is dat de inkomsten in
2020: € 20.000 euro bedragen.
Een vaste vereiste is dat minimaal 95% van de uitgaven direct besteed wordt aan hulp aan kinderen. Hiermee
blijft Stichting Destino voldoen aan de ANBI-norm.
Evaluatie doelen 2019 en doelen 2020

-

Doel 2019: 20.000 euro inkomsten niet gehaald. Voor 2020 doel: 20.000 euro inkomsten.
98% van iedere gedoneerde euro naar een goed doel: Behaald, blijft doel voor 2020
400 facebookvolgers: Eind 2019: 389 volgers. Doel 500 volgers voor 2020
3 events organiseren in 2019. Behaald. Voor 2020: 4 evenementen.
2 scholen presentaties. Niet gehaald, doel blijft staan voor 2020
5 nieuwe donateurs, niet gehaald, maar blijft ook het streven voor 2020

Concrete hulp aan projecten
In 2019 hebben we de volgende projecten ondersteund:

- Weeshuis Bethel in India
- Project in Mexico/ Familie Juares
- Stichting Odanadi NL
- Studieplan Senegal
- Aros de Esperanza in Colombia
- Mariette’s Child Care in Ghana
- Gunjur Community Pre-school en Gunjur Women project
We streven naar een langdurige samenwerking met de projecten die we ondersteunen. Het is uiteraard ook zo
dat wanneer we constateren dat projecten verder groeien en meer “selfsupporting” worden, we afscheid
nemen van het project en meer focussen op nieuwe, kleinschalige projecten, die meer hulp nodig hebben. Per
jaar bekijken we per project of en zo ja hoe we verder gaan. We proberen de inkomsten afhankelijk van de
behoefte en omvang van het project zo eerlijk mogelijk te verdelen en houden ook in een meerjarenoverzicht
bij hoe de verdeling van de donaties plaatsvindt.
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BNN-VARA 1 mei gift
In maart 2019 hebben we Stichting Odanadi aangedragen voor de BNN- VARA 1 mei- gift 2019. Deze gift
wordt jaarlijks door BNN -VARA verdeeld over meerder organisaties die medemenselijkheid bevorderen en/of
menselijk leed bestrijden. Er is een bedrag van 5500 euro toegekend om de speciale zorg voor kinderen met
een beperking te realiseren. Mede dankzij Niels Kleverlaan, werkzaam bij BNN-VARA, is de aanvraag
gehonoreerd.
Activiteiten 2019

•
•
•
•
•
•
•
•

Circa 3000 euro van de jaarlijkse inkomsten is afkomstig van een groep vaste donateurs. Ook in 2019
was dit een belangrijke inkomstenbron. (Zie jaarverslag)
Jaarlijks dragen wij een project aan voor de “1 mei gift van BNN-VARA” Ook in 2019 is een bedrag van
5.500 euro toegekend. (In 2019 Stichting Odanadi)
In oktober 2019 heeft de Wereldwinkel in Brielle een donatie van 1.500 euro gedaan aan Stichting
Destino. Het bedrag is ten goede gekomen aan Aros de Esperanza en Bethel in India.
In november heeft “’t Kont van het Paard” een benefiet georganiseerd samen met “de Juf”. De
opbrengst kwam ten goede aan Stichting Destino. (Ten behoeve van Mariette’s Childcare)
In 2019 heeft Destino met een ‘’delegatie” deelgenomen aan het jaarlijks door Aros de Esperanza
georganiseerde tennistoernooi. Destino heeft de opbrengst van het toernooi aangevuld.
In november 2019 is er in Café Nobel een wijnproeverij georganiseerd met medewerking van Ellen,
Piero, Catharina en Robin. (Opbrengst ten behoeve van Mariet Knol in Ghana)
In december hebben we met Stichting Destino bij de Kerstmarkt met een informatiekraam
geïnteresseerden geïnformeerd en verschillende (lekkere) dingen verkocht.
In de maanden maart en november was Stichting Destino begunstigde van de “statiegeldactie” bij de
Plus Supermarkt in Brielle.
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Bijlage jaarverslag Stichting Destino:

V&W-rek 2019
Kosten
Bankkosten

Baten
155,40 Vaste Contributies

3.254,00

Activiteiten
Projecten
gerealiseerd
Activiteitskosten
Toename Vermogen
Totaal Lasten:

5.076,91

12.750,00 Subsidie

5.500,00

1.635,00 Wereld winkel

1.500,00

790,51
15.330,91 Totaal baten:

15.330,91

Eind balans 2019
Activa
Giro saldo

Passiva
1.378,01 Eigen vermogen 2018
Toename 2019
Eigen vermogen 2019

Debiteuren

103,45 Nog te betalen bankkosten
1.481,46

680,31
790,51
1.470,82
10,64
1.481,46

Begroting 2020
Uitgaven
Projecten

Inkomsten
19.550,00 Vaste Contributies

Promotiekosten

250,00 Activiteiten

Bankkosten

200,00 Subsidie

20.000,00

5.000,00
10.000,00
5.000,00

20.000,00
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