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VAN DE VOORZITTER
Terugkijkend op het jaar 2014 geeft een zeer goed gevoel. Het streven van ons allen was
natuurlijk het jaar 2013 evenaren, maar we moeten natuurlijk ook reëel zijn. Het doel, target, wat
we gehoopt hadden te halen is ruimschoots gehaald en daar zijn wij trots op.
Begin 2014 is een deel van het bestuur weer naar Flores gegaan om nieuwe projecten op te
starten, gerealiseerde projecten te controleren, te praten over toekomstige noodzakelijke
projecten, maar ook om de mensen de mogelijkheid te geven iemand te bedanken. Wederom was
dit een ongelofelijke ervaring en we hebben mooi en dankbaar werk mogen verrichten. Ook bleek
dat ons bezoek van belang was, doordat het bestuur van het ziekenhuis met ons wilde overleggen
over de toekomst van het ziekenhuis. Hoe wij daar als enige sponsor van het ziekenhuis tegenover
staan qua gedachten.
Het contact met het ziekenhuis is goed. Dr. Henry is inmiddels een vervolg opleiding gaan doen,
maar Dr. Puspa, de nieuwe directrice, overlegt ook veel met ons via e-mail. Het contact met onze
zuster stichting is zeer goed, via Whatsapp, e-mail en zelfs Facebook. Na elkaar nu twee keer
gesproken te hebben in levende lijve en vele projecten verder is het contact sterk en goed.
Het is daarnaast ook zeer plezierig om in het Indonesisch te kunnen mailen. Hierdoor wordt de
woordenschat van mij vergroot wat uiteindelijk weer gebruikt wordt tijdens de reis en de
afspraken die we op Flores hebben. Een mooi voorbeeld is dat wijzelf de nieuwe ambulance
hebben gekocht en allemaal in het Indonesisch. De afstand naar de mensen daar wordt zodoende
veel kleiner en hierdoor kunnen wij als kleine stichting steeds meer bereiken. We begrijpen de
lokale bevolking en hierdoor zijn de lijntjes korter.
Wederom hebben wij afgelopen jaar weer vele mooie projecten kunnen opstarten en realiseren,
maar dit kunnen wij alleen door uw vertrouwen en financiële steun in onze stichting. Gezamenlijk
hebben we weer projecten kunnen realiseren die de wereld voor vele personen veranderd, denk
aan schoolboeken, drinkwater, een ambulance, een waterbak en nog veel meer. Ook krijgen wij de
dankbetuigingen mee die eigenlijk voor u de donateur bedoeld zijn en ja ik kan u melden: dat
wordt nooit gewoon!!!
Ook dit jaar hopen wij weer op uw financiële steun, want zonder die steun kunnen wij, SHF!, de
medemens op Flores niet helpen. Met uw steun kunnen wij door de plaatselijke bevolking
aangedragen projecten realiseren en neem van ons aan er is nog heel veel te doen! Met dit
jaarverslag voldoen wij aan de eisen van de belasting, de ANBI, en willen wij u inzage geven in
onze cijfers. Cijfers die door een accountant zijn gecontroleerd.
Salam hangat, namens het bestuur van de Stichting Help Flores!

Herbert van Loon,
Voorzitter Stichting Help Flores!
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1. JAARVERSLAG
1.1.1 ALGEMEEN
Het navolgende rapport bevat het verslag en de jaarrekening van Stichting Help Flores! (SHF!)
over het boekjaar 2014. Het bestuur van SHF! heeft deze jaarrekening goedgekeurd. De controle
zal uitgevoerd worden door een accountant van Van Buuren Accountants - Adviseurs. De
accountants verklaring is als bijlage aan dit jaarverslag toegevoegd.
SHF! heeft voor deze jaarrekening de “Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen (aangepast
2011)” van de Raad voor de Jaarverslaggeving in acht genomen, net als de voorgaande jaren. De
hoofdlijnen van dit jaarverslag zullen overeenkomen met het jaarverslag van 2013.
1.1.2 OPRICHTING
SHF! werd opgericht op 25 oktober 2011 en is gevestigd te Dronten. Ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53.82.29.78. De statuten zijn sinds
de oprichting ongewijzigd.
1.1.3 MISSIE
SHF! komt op voor het recht op goede gezondheidzorg, onderwijs en dergelijke van mensen op het
eiland Flores, regio Sikka in Indonesië.
1.1.4 DOELSTELLING SHF!
De doelstelling van SHF! is het ondersteunen van instellingen, gemeenten of personen in de
medische-, sociale- en onderwijs- sector in de regio Sikka op het eiland Flores in Indonesië met
behulp van geld, materieel en diensten. SHF! beoogt geen winst te maken.
1.1.5 WERKWIJZE
SHF! draagt door middel van financiële ondersteuning bij aan structurele verbeteringen vóór
gezondheid en onderwijs. Ons lobbywerk richt zich op blijvende verbeteringen in de regio Sikka
van het eiland Flores. Per project vergaren we kennis, informatie, offerten en werken we intensief
samen met onze NGO Yayasan Santo Lukas Keuskupan Maumere en sinds juli 2013 met onze
eigen zuster stichting, oftewel NGO Yayasan Help Flores! Met hen wisselen we informatie uit en
stemmen we onze strategieën en standpunten af om zo hun vraag om hulp te kunnen realiseren.
Uiteindelijk vragen zij de definitieve offerten aan van de te kopen items en dragen zij zorg voor de
aankoop, transport, installatie en terugkoppeling van kwitanties, foto’s e.d.
1.1.6 PROJECTEN
De volgende projecten hebben wij in 2014 kunnen verwezenlijken en zijn opgestart/in uitvoering:
Afgeronde projecten:
Het bouwen van een watertank van 24 m3 bij een basisschool in de bergen genaamd Wukak
Gahar,
4e schoolboekenproject: 2 basisscholen voorzien van schoolboeken,
Het helpen met de ICT van het ziekenhuis, hups, laptoppen, kabels e.d.
De aanschaf van een nieuwe ambulance,
De aanschaf van een USG, echoapparaat,
Het bouwen van een nieuw klaslokaal voor SDK Watublapi,
5e schoolboekenproject: 1 basisschool voorzien van schoolboeken,
Een drinkwater zuiveringsinstallatie voor het ziekenhuis,
Een afvalwater zuiveringsinstallatie voor het ziekenhuis en de dorpen aan de rivier ná het
ziekenhuis,
Het 6e schoolboekenproject: 1 basisschool voorzien van schoolboeken,
Het 7e schoolboekenproject: 3 basisscholen voorzien van schoolboeken (deze boeken hebben
wij zelf mogen uitdelen begin januari 2015),
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Projecten in uitvoering (alle projecten worden momenteel aangekocht en gerealiseerd):
Het realiseren van een speelhoek in de Eerste Hulp en op de kinderafdeling,
Het verbeteren van de watertoestroming van de waterbak door een goede goot aan de school
te monteren, Wukak Gahar,
Het renoveren van een waterbak voor de school SDK Wololora welke lek is,
Het renoveren van een gemeenschapshuis / kathedraal in de gemeente Sikka, de eerste
kathedraal van Flores,
Het vervangen van menig kabel, welke voor kortsluiting zorgdragen, van het ziekenhuis.
Tevens de aansluiting realiseren van de back-up generator (de tweede generator),
Het aanschaffen van een gynaecoloog operatietafel en drie bevallingstafels voor het
ziekenhuis,
Het aanschaffen en installeren van een neonatologie unit, inclusief een kleine verbouwing, voor
het ziekenhuis,
Het herstellen van de kapotte plafondplaten van de overkappingen tussen de verschillende
gebouwen,
1.1.7 PERSONEEL
SHF! had in 2014 drie vrijwilligers, het bestuur. Vanaf 1 maart 2014 heeft Elmar van Loon
namelijk zijn functies neergelegd en het bestuur verlaten in verband met persoonlijke redenen. De
functies waren opnieuw verdeeld en vooralsnog had het bestuur besloten om met zijn drieën door
te gaan. Helaas hebben wij afgelopen februari Johan de With ontheven van zijn functie als
bestuurslid, doordat wij voor hem geen toegevoegde waarde meer weggelegd zagen binnen het
bestuur (indien u hier meer informatie over wilt kunnen wij u dit eventueel mondeling toelichten).
Momenteel zijn wij bezig middels een zorgvuldige procedure, om een derde bestuurslid aan te
trekken.
SHF! wordt geleid door vrijwilligers en werkt met vrijwilligers (ambassadeurs). Hierdoor is er geen
ziekteverzuim.
Bestuursleden:
Herbert van Loon: Oprichter/voorzitter, secretaris,
Fred van der Beek: Penningmeester,
Vacant : 3e Bestuurslid.
1.1.8. BEZOLDIGING BESTUUR
Het bestuur van SHF! is onbezoldigd. De bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding per
bijgewoonde vergadering. In 2014 is geen onkostenvergoedingen toegekend. Er zijn in 2014 geen
leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuurders. Tevens ziet het bestuur af van
de vrijwilligersvergoeding.
1.1.9. COMMUNICATIE
SHF! vindt effectieve besluitvorming belangrijk. Door de organisatie klein en slagvaardig te houden
wordt dit volgens het bestuur bevorderen. De communicatielijnen zijn kort en er kan snel en
daadkrachtig geschakeld worden. Dit bevordert tevens de daadkracht.
1.2. FONDSENWERVING
Gedurende 2014 heeft SHF! zich ingespannen om fondsen te werven uit bronnen anders dan de
Nederlandse overheid. SHF! heeft voorstellen ingediend bij meerdere fondsen/stichtingen. Velen
waren succesvol en werd een bedrag toegekend, over het algemeen verbonden aan een project
van SHF! In 2014 heeft SHF! haar inkomen verkregen uit: fondsen, bedrijfsleven, particulieren en
acties. In totaal is 81,62% van de totale donaties is afkomstig van fondsen en/of stichtingen.
SHF! heeft ook dit jaar een voorstel ingediend bij een internationale organisatie, te weten Memisa
België. Helaas hebben wij nooit een reactie ontvangen. Daarnaast hebben wij verder bij nationale
organisaties voorstellen ingediend. Het overzicht van de in 2014 ingediende fondsenwervingsvoorstellen en aanvragen bij bedrijven kunt u bij ons opvragen. Het bestuur zal het per situatie
bekijken en deze eventueel vrijgeven.
In 2014 heeft SHF! vrijwel al haar inkomsten uit algemeen- of projectfinanciering verworven, te
weten € 63.344,02. Dit is 100% van de totale inkomsten. Subsidies van overheden bedroegen
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€ 0,00, subsidies van niet-overheden € 51.700,00. De bijdragen uit particuliere bronnen (inclusief
bedrijven) bedroegen in 2014 € 11.644,02, dit is 18,38% van de totale inkomsten. De kosten voor
eigen fondsenwerving bedragen € 1.302,18, hetgeen overeenkomt met 2,00% van de baten uit
eigen fondsenwerving. In 2015 krijgen we hier € 100,00 van terug dus komt het uit op 1,89%.
1.2.1. KEURMERKEN
SHF! heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verworven vanaf 25 oktober 2011
en behouden in 2014. SHF! zal er weer voor waken om deze status te behouden in 2015.
SHF! is ingeschreven bij de kennisbankfilantropie en Goededoelen.nl. Ook zijn wij lid van Myworld
en GeefGratis. Het lidmaatschap van Partin en CBF, hebben wij als bestuur wel overwogen maar
vooralsnog hebben we dit besloten uit te stellen i.v.m. de jaarlijkse kosten.
1.2.2. KENGETALLEN
De weergegeven kosten voor werving van baten hebben betrekking op de kosten voor eigen
fondsenwerving, kosten voor werving van subsidies en kosten voor acties van derden. Tevens zijn
de kosten voor beheer & administratie gespecificeerd.
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Besteed aan doelstelling t.o.v. totale lasten, 98,11%.
Besteed aan beheer & admininistratie t.o.v. totale baten, 1,89%.
1.3. RESERVES EN FONDSEN
De continuïteitsreserve bedraagt per 31 december 2014 € 508,00 en is bestemd voor continuïteit
bij tijdelijk tegenvallende opbrengsten en ter dekking van de lopende kosten van beheer. Het
bestuur streeft naar een continuïteitsreserve die tussen € 500 en € 1.000 zal bedragen.
Momenteel heeft SHF! een overschot van € 5.196,20. Dit overschot bestaat uit de
continuïteitsreserve, reserveringen t.b.v. de accountantkosten en een aantal donaties, algemeen of
reeds aan een project toegekend. Een deel van dit overschot zal gebruikt worden om onze
reserves weer aan te vullen, welke wij gebruikt hebben om projecten te verwezenlijken welke
financieel wel toegezegd zijn, maar waarvan de financiën nog niet waren ontvangen. Het overige
geld is besteedbaar aan hetgeen het bestuur het belangrijkste acht of aan het reeds verbonden
project.
Alle opbrengsten (schenkingen/ donaties) en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode
waarop zij betrekking hebben. Rentebaten worden aan het verslagjaar toe gerekend wanneer deze
ontvangen c.q. gevorderd worden. Zodra er een bepaald bedrag op de lopende rekening staat
wordt dit overgeboekt naar een renterekening totdat het project gerealiseerd gaat worden.
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1.4. TERUGBLIK 2014
2014 was weer een jaar met zeer veel mooie momenten. De mooie momenten beginnen al indien
we een toezegging krijgen van een particulier of fonds. Bij Herbert thuis staan de kinderen dan
soms te dansen van blijdschap. Ook belt het bestuur elkaar om het nieuws gelijk te vertellen aan
elkaar. Deze momenten zijn zeer kostbaar, want hierdoor krijgen we nog meer energie om door te
gaan. Doorgaan met hetgeen wat zo ongelofelijk noodzakelijk is voor de mensen van Flores.
Het bestuur is helaas gewijzigd qua bezetting doordat Elmar afscheid heeft genomen en wij Johan
hebben ontheven. De taken zijn tijdelijk opnieuw verdeeld en vooralsnog hebben wij een
zorgvuldige procedure opgestart voor het aantrekken van een derde bestuurslid.
In januari 2014 zijn Fred en Herbert naar Flores afgereisd om het doel weer met eigen ogen te
bekijken. Wederom waren het weer emotionele dagen, maar mooie dagen met veel dankbaar
werk. We hebben weer met Thon, Dr. Henry, Dr. Daniel, Romo Ewal, Blasius en nog veel meer
mensen/bestuurders gesproken. Dit alles heeft de band tussen SHF! en YHF! wederom weer
versterkt, maar ook met het bestuur en het personeel van het ziekenhuis. Ook hebben we met de
bankdirecteur gesproken en de econoom/penningmeester van YHF! ontmoet.
We hebben schoolboeken projecten gecontroleerd, hebben de projecten in het ziekenhuis
geëvalueerd en hebben nieuwe projecten opgestart. Dit betrof schoolboeken, het bouwen van een
klaslokaal, een nieuwe ambulance, nieuw echoapparaat en benodigd materiaal voor de ICT van het
ziekenhuis. Tijdens ons verblijf vernamen we dat er vele staar operaties gedaan zijn en dat er
begin februari een chirurg begint. De chirurg hebben wij op de valreep gesproken en ontmoet. En
blij verrast dat we waren. Men heeft echt actie genomen nadat wij de generator en de
operatielampen hadden vervangen. Fantastisch dat men zo doorborduurt op ons kleine beetje
materiaal.
Ook zijn wij bij Densi haar ouders geweest, zij komt uit Lela en was lerares in het ziekenhuis toen
Herbert dit aan het bouwen was. Dit was heel apart om zo mee te maken, doordat hun dochter
geen financiën heeft om naar Flores af te reizen. Het was een mooi contact en wij hebben haar
vader een cheque gegeven voor schoolboeken voor SDK Puho, de school in het dorp waar hij 25
jaar burgemeester was.
2014 was een mooi jaar en een zeer positief jaar! Met de huidige economie is het moeilijk om
soms positief te blijven, maar de aanhouder wint wederom, dat is gebleken! Het bestuur van SHF!
zal ook dit jaar (2015) weer alles op alles zetten om de doelstellingen te behalen, echter moeten
we wel realistisch blijven! Uw hulp is hierbij onmisbaar en daarom bedanken we u wederom voor
uw steun en interesse.
1.4.1 COMMUNICATIE
In 2014 heeft SHF! de communicatie weten te bevorderen met beide NGO’s. Niet alleen heeft de 2e
reis hier goed aan gedaan maar de voorzitter is gegroeid in het communiceren in het Indonesisch.
SHF! heeft wekelijks contact door middel van whatsapp en e-mail. De voorzitter onderhoud deze
contacten, i.v.m. de taal, te weten met:
Yayasan Help Flores!, Thon & Blasius en Om Weli,
Yayasan Santo Lukas Keuskupan Maumere, Dr. Puspa, directrice van het ziekenhuis in Lela,
Daarnaast onderhoudt SHF! nauwe contacten met vele mensen en/of bedrijven. Ook houdt SHF!
fondsen e.d. op de hoogte met betrekking tot de voortgang van het project waarvoor een donatie
is gedaan. In elk geval stuurt SHF! na afloop van het project een overzicht van foto’s, kwitanties
e.d. De onderlinge communicatie, van het bestuur, gaat zoals bedacht. Kort, snel en bondig. Het
bestuur kan snel schakelen en snel handelen, dit is wederom gebleken!
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1.5. FINANCIERING
Voor de periode 2015 en verder ontvangt SHF! geen subsidies van het ministerie. SHF! zal zelf
blijven fondsen werven en particuliere donateurs. Hiervoor zal SHF! de activiteiten verder
ontplooien, zoals in hoofdstuk 1.5. van het jaarverslag 2013 staat vermeld.
1.6. VOORUITBLIK 2015
In 2015 zal SHF! verder werken om de doelstelling te behalen. Het bestuur zal de reeds gekozen
projecten trachten te verwezenlijken en onderzoeken of de nieuwe projecten voor het ziekenhuis
e.d. haalbaar zijn. Ook dit jaar zal het verkrijgen van donaties weer bepalen in hoeverre SHF! de
doelstelling en de projecten kan nastreven. Expertise zal wederom niet ingehuurd worden, hooguit
zal er een samenwerking worden aangegaan. Indien dit uiteindelijk wel gedaan zal worden zal dit
besproken worden in een bestuursvergadering.
1.6.1. BEGROTING 2015

BEGROTING 2015

Fondsenwerving

Begroting 2015

Werkelijk 2014

Begroting 2014

56.000,00

63.344,02

48.000,00

56.000,00

63.344,02

48.000,00

1.400,00

1.202,18

1.400,00

Baten uit eigen fondsenwerving:
Giften, donaties, schenkingen
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten, beheer en administratie
(In % van baten uit eigen fondsenwerving)
Netto baten

2,50%

1,90%

2,92%

54.600,00

62.141,84

46.600,00

‐

‐

‐

Totaal eigen fondsenwerving
Aandeel in gezamenlijke acties/acties van derden
Beschikbaar uit fondsenwerving
Rentebaten en ‐lasten

100,00

169,25

250,00

54.700,00

62.311,09

46.850,00

Projecten onderwijs

10.000,00

13.499,00

10.000,00

Projecten gezondheidszorg

20.000,00

25.250,00

8.000,00

3.000,00

2.980,00

1.000,00

Overige Projecten

18.000,00

15.386,00

21.500,00

Uitvoeringskosten Totaal Besteed aan Doelstelling

51.000,00

57.115,00

40.500,00

3.700,00

5.196,00

6.350,00

750,00

508,00

750,00

Totaal beschikbaar voor doelstelling
Bestedingen

Uitvoeringskosten YHF!

Tekort/Overschot
Waarvan bestemmingsreserve
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VERANTWOORDINGSVERKLARING
1.7.1. INLEIDING
Dit document bevat de verantwoordingsverklaring van de SHF! Met deze verklaring geeft het
bestuur van SHF! inzicht in hoe zij de principes van goed bestuur heeft verankerd in de
organisatie. Deze principes zijn:
onderscheid tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren;
optimalisatie van de effectiviteit en efficiency van bestedingen;
optimalisatie van de omgang met belanghebbenden.
Jaarlijks wordt deze verklaring geëvalueerd en waar nodig aangepast aan nieuwe omstandigheden
of bevindingen.
1.7.2. BESTUREN EN TOEZICHT HOUDEN
“Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en
het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het
‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.”
1.7.2.1. DE ROL VAN HET BESTUUR
Het bestuur van SHF! is het hoogste orgaan van de stichting en is eindverantwoordelijk voor de
gang van zaken in de organisatie. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. In 2014
waren er vier vergaderingen. De ontwikkeling en uitvoering van het beleid heeft het bestuur zelf in
de hand en is niet gedelegeerd aan een directeur. De rolverdeling van de bestuursleden ligt vast in
de statuten en in de verslagen van de bestuursvergaderingen. De taak van het bestuur is het
vaststellen van beleid. Hiertoe behoort in ieder geval:
vaststelling en wijziging van statuten;
benoeming, ontslag en vaststelling van de functieomschrijving;
vaststelling van het meerjarenplan, de begroting en de jaarrekening;
aanstelling en ontslag van een eventuele accountant / nieuw bestuurslid e.d.
1.7.2.2. DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
Het bestuur van SHF! dient te bestaat uit ten minste 3 leden. De bestuursleden zetten zich
onbezoldigd in voor de stichting en dienen affiniteit te hebben met de missie en visie van SHF! en
haar doelstellingen. Alle bestuursleden dienen zich in te zetten voor SHF!, zoals vastgelegd in de
statuten en in de verslagen van de bestuursvergaderingen. Bestuurders worden benoemd voor een
periode van ten hoogste vier jaar en zijn herbenoembaar voor een volgende periode van ten
hoogste vier jaar. Het huidige bestuur hoopt in een tijdsbestek van circa 3 maanden een nieuw
derde bestuurslid te kunnen aanmelden bij de Kamer van Koophandel.
1.7.2.3. BESTUURSLEDEN
Het bestuur houdt zich bezig met de ontwikkeling van plannen en de (dagelijkse) uitvoering van
deze plannen. Het bestuur van SHF! bestaat thans uit:
dhr. H.J. van Loon – voorzitter, secretaris; (1e termijn)
dhr. F.A. van der Beek – penningmeester, bestuurslid. (1e termijn)
Vacant – bestuurslid;
Alle functies zijn in het jaarverslag van 2012 beschreven, net als de overige taken e.d. Dit
jaarverslag is te downloaden op onze website: www.helpflores.com.
1.7.3. PLANNING, MONITORING EN EVALUATIE
De jaarplannen en jaarlijkse projectbegrotingen vormen een richtlijn voor de voortgang van de
projecten. Monitoring vindt plaats in iedere bestuursvergadering voor de inhoudelijk voortgang,
indien van toepassing. De financiële voortgang wordt besproken indien nodig, doch in elk geval
ieder kwartaal. Bij het monitoringsgesprekken is het voltallige bestuur aanwezig. Indien er
knelpunten of vertragingen worden gesignaleerd, worden deze besproken zodat er tijdig
bijgestuurd kan worden. Eén maal per jaar vindt er een evaluatie plaats. Deze zal gehouden
worden in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar tijdens een bestuursvergadering. De evaluatie
van de projecten wordt gedaan nadat het project is afgesloten en dit wordt meegenomen met de
nieuwe projecten.
1.7.3.1. TRAINING EN OPLEIDING
Voor het op peil houden van de inhoudelijke kennis, het leren van nieuwe vaardigheden biedt SHF!
de mogelijkheid om, in overleg met het bestuur, een afgevaardige te sturen naar een
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(team)trainingen, cursusdagen, coachingsgesprekken en dergelijke. In 2014 is hier wel gebruik
van gemaakt, namelijk Indonesische les voor de voorzitter.
1.7.4. OMGANG MET BELANGHEBBENDEN
“De instelling streeft naar optimale relaties met haar belanghebbenden, met gerichte aandacht
voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.”
SHF! is ontstaan naar aanleiding van persoonlijke ervaringen op het eiland Flores. Deze ervaringen
wil SHF! delen met de Nederlandse samenleving om zo steun te werven voor de projecten. SHF!
haar uitgangspunt bij de communicatie met verschillende doelgroepen is altijd om de resultaten
van het werk zo helder mogelijk over het voetlicht te brengen.
1.7.4.1. COMMUNICATIE MET DE ACHTERBAN
SHF! heeft een kleine kern van trouwe donateurs en een redelijke groep van geïnteresseerden in
de onderwerpen waar SHF! zich mee bezig houdt. Deze betrokkenen worden regelmatig
geïnformeerd over de werkzaamheden van SHF! door middel van een digitale nieuwsbrief die twee
maal per jaar wordt verzonden. Op verzoek kan de nieuwsbrief ook per post verzonden worden.
Het jaarrapport dat op de website gepubliceerd wordt (en ook op verzoek toegezonden kan
worden) is een andere bron van informatie voor de achterban. In toenemende mate maakt SHF!
gebruik van sociale media om informatie over haar werkzaamheden te delen.
1.7.4.2. COMMUNICATIE MET FINANCIERS
SHF! houdt haar financiers op de hoogte van het werk en de behaalde resultaten door middel van
jaarlijkse inhoudelijke en financiële rapportages. Daarnaast ontvangen alle toekomstige financiers
de accountantsverklaring en kan men het jaarrapport downloaden op de website.
1.7.4.3. KLACHTENREGELING
SHF! heeft in een klachtenprocedure. Deze beschrijft hoe en binnen welke termijn klachten van
belanghebbenden dienen te worden behandeld. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website.
In 2014 zijn geen klachten ontvangen.
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2. JAARREKENING
2.1. BALANS

Balans

Werkelijk

ACTIVA
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa

31‐12‐2014

Begroot

0,00
0,00
0,00

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen
Subtotaal

0,00
1.650,00
0,00
3.546,20

Totaal
PASSIVA
Reserves en fondsen
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve
Herwaarderingsreserve
Overige reserves

0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
0,00
47.250,00

5.196,20

48.000,00

5.196,20

48.000,00

508,00
4.688,20
0,00
0,00
Subtotaal

31‐12‐2013

750,00
47.250,00
0,00
0,00
5.196,20

48.000,00

Fondsen
Bestemmingsfondsen

0,00

0,00

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.196,20

48.000,00

Totaal
2.2. PROJECTEN SHF!

Nieuwe projecten
Schoolboeken voor menig basisschool,
Een verbrandingsoven voor het ziekenhuis, advies en eventueel hulp bij aankoop,
Nieuw materiaal voor staaroperaties uit te kunnen voeren op de nieuwe methode,
Een auto om zieke weeskinderen, totaal 1.096 kinderen, te kunnen vervoeren naar het
ziekenhuis in Lela,
Een waterproject voor het dorp in Lela,
Een sanitair project voor de armen van Lela die thuis geen toilet of badkamer hebben,
Nieuwe wc’s voor enkele basisscholen,
Het renoveren van de wc’s voor de bezoekers van het ziekenhuis,
Eventueel een project beginnen voor HIV/aids (e.e.a. moet nog onderzocht worden).
Elk ander project wat het bestuur noodzakelijk acht en wat op ons pad komt.
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2.3. BALANS 2014, UIT BOEKHOUDING

1

99
110
120
130

2

2100
2110
2120
2130
140
2200
2301

ACTIVA

Eind Balans

1-1-2014

31-12-2014

Kas
Bank
Spaarbank
Debiteuren (te ontvangen)

€
€
€

Totale ACTIVA

€

PASSIVA

Openings Balans

Eind Balans

1-1-2014

31-12-2014

Banklening korte termijn
Beginkapitaal bank
Beginkapitaal spaarbank
Debiteuren
Te ontvangen debiteuren
Reserves
Winst of verlies lopend jaar

Totale PASSIVA
070

Openings Balans

€
€
€

€

Bestemmingsvoorziening

317,78
1.520,24
750,00

€
€
€

546,20
3.000,00
1.650,00

2.588,02 €

5.196,20

317,78
1.520,24
750,00

€
€
€
€

317,78
1.520,24
1.650,00
-1.650,00

€

3.358,18

2.588,02 €

5.196,20

€

508,00

2.4. ORGANISATIE

3

KOSTEN

410
452
460
470
479
480
481
486

Kantoorartikelen
Marketingkosten (reclame, advertentie)
Websitekosten
Drukwerk, porti en vrachtkosten
Overige kosten
Bankkosten
Accountants- en administratiekosten
Vakliteratuur

Totale KOSTEN

339,21
85,95
44,56
110,75
38,65
266,06
242,00
175,00

€

1.302,18

4

BATEN

100
101
102
4200

Donateur (particulier)
Donateur (bedrijf)
Donateur (stichtingen/fondsen)
Andere inkomsten (rente, facturen en toezeggingen)

€
€
€
€

8.124,77
2.500,00
50.900,00
1.819,25

Totale BATEN

€

63.344,02

Rente inkomsten

€

169,25

801
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2.5. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.5.1. ALGEMEEN
Tenzij anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Subsidies
worden toegerekend aan het verslagjaar waar op zij betrekking hebben. Donaties en giften worden
verantwoord als baten in het jaar waarin de donaties en giften zijn ontvangen. Het rapport is
opgesteld volgens de “Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de
Jaarverslaggeving, waarmee is geconformeerd aan de aanbevelingen van het Centraal Bureau
Fondsenwerving voor fondsenwervende instellingen.
2.5.2. BUITENLANDSE VALUTA
Transacties in buitenlandse valuta zijn omgerekend naar Euro's tegen de koers per
transactiedatum. Aan het einde van het boekjaar worden alle vorderingen en schulden in
buitenlandse valuta omgerekend naar Euro's op basis van de koers per balansdatum.
Koersresultaten zijn verantwoord in de staat van baten en lasten.
2.5.3. MATERIËLE VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen. De materiële vaste activa worden afgeschreven rekeninghoudend met de
verwachte levensduur en een eventuele restwaarde.
2.5.4. RESERVES EN FONDSEN
De reserves en fondsen van de stichting worden aangewend in het kader van de doelstelling van
de stichting. Voor zover de reserves niet worden gepresenteerd als vastgelegde reserves in het
kader van de doelstelling worden deze gepresenteerd als continuïteitsreserve.
2.5.5. VORDERINGEN
De waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een eventuele voorziening wegens
oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.
2.5.6. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE FINANCIËLE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
De niet uit de balans blijkende financiële rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld in
de toelichting opgenomen tegen nominale waarde.
2.5.7. DONATIES EN GIFTEN
De baten uit eigen fondsenwerving zijn de opbrengsten uit donaties en giften en andere inkomsten
die zijn ontvangen in het desbetreffende boekjaar. Voor zover over donaties schenkingsrecht is
verschuldigd, zijn de donaties na aftrek van het schenkingsrecht verantwoord.
2.5.8. SUBSIDIES
Uitsluitend subsidies van overheden, waaronder begrepen de Europese Unie of vergelijkbare
internationale instellingen, overheidsinstellingen en publiekrechterlijke instellingen, worden onder
het hoofd subsidies van overheden verantwoord. Overige subsidies worden als baten uit eigen
fondsenwerving of als aandeel in acties van derden verantwoord. Onder subsidies zijn te verstaan
bijdragen die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld van de uitvoeringskosten van een
project. Subsidies worden toegerekend aan de opbrengsten van het verslagjaar voor zover deze
zijn gerelateerd aan de met deze opbrengsten samenhangende kosten. Verliezen die zijn ontstaan
doordat in enig verslagjaar de toegerekende subsidieopbrengsten lager zijn dan de met deze
opbrengsten samenhangende kosten worden in het verslagjaar tot uitdrukking gebracht in de staat
van baten en lasten.
2.5.9. DOORBELASTINGEN VAN KOSTEN
Kosten worden doorbelast aan de doelstellingen op basis van bedrijfseconomisch aanvaardbare
methodes. Organisatiekosten worden doorbelast aan uitgaven in het kader van fondsenwerving en
aan uitgaven in het kader van de doelstelling op basis van een procentuele verhouding. De directe
kosten die betrekking hebben op de projecten, worden verantwoord als kosten gemaakt in het
kader van de doelstelling. De directe kosten die betrekking hebben op fondsverwervende
activiteiten worden verantwoord als kosten eigen fondsenwerving.
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Getekend te Dronten, 18 maart 2015,

Herbert van Loon
Voorzitter, secretaris

Fred van der Beek
Penningmeester

Auteur(s): bestuur SHF!

Stichting Help Flores!
De Morgen 22
8252 JP Dronten
The Neterlands (Negri Belanda)
Telefoon: +31 (0) 6 51 353 184
internet:
www.helpflores.com
www.stichtinghelpflores.nl
e-mail:
info@helpflores.com
twitter: @helpflores
Facebook: helpflores
K.v.K. nr. 53822978
Rekening:
ABN Amro 50.25.82.383
IBAN: NL49ABNA0502582383

P.S. :
Dit jaarverslag heeft geen foto’s meer tussen de tekst zoals het jaarverslag 2012. Gezien de hoeveelheid
papier en inkt is hiertoe besloten. Indien u veel foto’s wilt bekijken kunt u terecht op de website.
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