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VAN DE VOORZITTER

2012 was het eerste jaar van onze stichting. Een jaar met veel hoogtepunten.
Op 25 oktober 2011 werd de stichting opgericht door Herbert van Loon
(initiatiefnemer), Elmar van Loon en Fred van der Beek. De basis van de stichting is
een solide fundatie geworden van Stichting Help Flores! (= SHF!). Voorafgaand is hier
veel over vergaderd en gesproken.
Wij zijn enorm blij en trots met het slagen van ons eerste grote project, het
boekenproject. Vele boeken, ruim 9.000 stuks zijn afgeleverd op verschillende
basisscholen.
Het contact met het ziekenhuis in Lela is verbeterd. De nieuwe directeur is net als wij
enthousiast en helpt ons zover het hem mogelijk is. Ook is er regelmatig contact met
Dr. Siska, het allereerste contactpersoon van Lela.
Wat zeker noemenswaardig is om te melden is dat wij benaderd zijn door een
chirurgassistent in Nederland die met een team vrijblijvend wil opereren in Lela. Ook
zijn wij benaderd door een Amerikaanse cardioloog. Gezamenlijk zullen we de dromen van elkaar proberen waar te maken door te helpen waar
mogelijk.
Uiteraard is er een dankwoord aan uw allen. Door uw financiële steun heeft onze stichting een start gekregen waarvan wij alleen konden
dromen. Uw financiële steun blijft noodzakelijk om de medemens op Flores te kunnen helpen en om projecten te kunnen uitvoeren. Wij hopen
ook dat wij in 2013 op u mogen rekenen.
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. ALGEMEEN
Het navolgende rapport bevat het verslag en de jaarrekening van SHF! over het boekjaar 2011-2012. Aangezien SHF! eind oktober 2011 is
opgericht heeft het bestuur besloten de jaarrekening te maken over beide jaren.
Het bestuur van SHF! heeft deze jaarrekening goedgekeurd. De controle zal uitgevoerd worden door een nog nader te bepalen accountant. In
een later stadium zal deze aan dit rapport toegevoegd worden.
SHF! heeft voor deze jaarrekening de “Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen (aangepast 2011)” van de Raad voor de Jaarverslaggeving
in acht genomen.

1.1.1.

OPRICHTING

Stichting Help Flores! werd opgericht op 25 oktober 2011. SHF! is gevestigd te Dronten en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 53822978. De statuten zijn sinds de oprichting ongewijzigd.

1.1.2.

MISSIE

SHF! komt op voor het recht op goede gezondheidzorg, onderwijs en dergelijke van mensen op het eiland Flores, regio Sikka in Indonesië.

1.1.3.

DOELSTELLING SHF!:

Zie hiervoor de volgende pagina.
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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.
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1.1.4.

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 NGO Yayasan Rupingh. Met hen wisselen we informatie uit en stemmen we onze strategieën en standpunten af. Uiteindelijk vragen zij de
definitieve offerten aan van de te kopen items en dragen zij zorg voor de aankoop, transport en installatie.

1.1.5.

DE PROJECTEN

Het jaar 2012 was voor SHF! het eerste jaar! De eerste focus van SHF! richtte zich met name op de functionaliteit van het ziekenhuis. Het
verkrijgen van donaties heeft in 2012 bepaalt in hoeverre de Stichting de doelstelling feitelijk kon nastreven.
De eerste focus kreeg een paralelweg ernaast. SHF! kreeg namelijk het vertrouwen van een fonds, echter was er één eis namelijk scholing en
educatie. Daaraan moest het gedoneerde geld besteed worden. Het werd een boekenproject wat in augustus al compleet is afgerond. In de
maand mei vernamen wij uit directe bronnen dat de generator het steeds vaker begeeft. Hierdoor werd dit prioriteit één van SHF! met
betrekking tot het ziekenhuis.
Aangezien SHF! nog geen ervaring heeft in fondsenwerving e.d. diende alles uitgevonden te worden. We gingen fondsen, stichtingen
aanschrijven, langs relaties, naamsbekendheid opbouwen door middel van social media en ons promoten om mogelijke donateurs te werven.
De projecten van het beleidsplan waarvoor wij lobbyden zijn onder andere: de tandartstoel, de operatielampen, de generator. Daarnaast
lobbyden we voor schoolboeken. De overige projecten bleken niet haalbaar en zijn in de ‘ijskast’ gezet. Tegen het einde van het jaar hebben
we ook nog een fonds aangeschreven voor een nieuwe USG.

1.1.6.

PERSONEEL

Op 25 oktober 2011 begon SHF! met drie vrijwilligers, het bestuur, welke tot op heden nog steeds zich inzetten voor SHF!. Doordat er alleen
maar met vrijwilligers (ambassadeurs) wordt gewerkt is er geen ziekteverzuim. (zie de volgende pagina voor het organogram)
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BESTUUR EN TOEZICHTHOUDEN

Stichting Help
Flores!

Bestuur

Ambassadeurs

Voorzitter
(Herbert van Loon)

Secretaris/
Penningmeester
(Elmar van Loon)

‐

‐

Bestuurslid
(Fred van der
Beek)
Corine van
der Beek
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1.1.7.

BEZOLDIGING BESTUUR

Het bestuur van SHF! is onbezoldigd. De bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding per bijgewoonde vergadering. In 2012 is geen
onkostenvergoedingen toegekend. Er zijn in 2012 geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuurders.

1.1.8.

COMMUNICATIE

SHF! wil haar organisatie klein en slagvaardig houden om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen. Hierdoor zijn de
communicatielijnen kort en kan er snel en daadkrachtig geschakeld worden. Hieronder een overzicht van de voornaamste contacten van SHF!,
opgebouwd in het eerste jaar.

Stichting Help
Flores!

Herbert van
Loon

Rumah Sakit
St. Elisabeth
(ziekenhuis)

NGO Yayasan
Rupingh
(Thon)

Donateurs

Elmar van
Loon

Chirurg team
Assen

Redactrice
"Woordwijf"

Bank
gerelateerde
instanties

Donateurs

Fred van der
Beek

Cardioloog
USA

Donateurs

Ambassadeurs
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1.2. FONDSENWERVING
Gedurende 2012 heeft SHF! zich ingespannen om fondsen te werven uit bronnen anders dan de Nederlandse overheid. SHF! heeft voorstellen
ingediend bij meerdere fondsen/stichtingen. Enkelen waren succesvol en werd een bedrag toegekend, wel of niet verbonden aan een project
van SHF!. In 2012 heeft SHF! haar inkomen verkregen uit: fondsen, bedrijfsleven, particulieren en acties. Circa 64% van de totale donaties is
afkomstig van fondsen en/of stichtingen.
Gedurende 2012 heeft SHF! vele brieven geschreven en is het geduld enorm op de proef gesteld. SHF! heeft alleen voorstellen ingediend bij
nationale organisaties en geen internationale organisaties. Dit zal SHF! in 2013 wel gaan doen om de kans van slagen te vergroten. Verder
experimenteerde SHF! met vormen van online fondsenwerving, zoals Alvarum en de 1%club. Alvarum was geen succes aangezien het bestuur
uiteindelijk niet mee kon doen met de race. Tevens is besloten dat de tijd beter besteed kan worden aan brieven schrijven, aangezien onze
naamsbekendheid ‘nog’ te klein is voor een grote achterban.
Het overzicht van de in 2012 ingediende fondsenwervingsvoorstellen en aanvragen bij bedrijven kunt u bij ons opvragen. Het bestuur zal het
per situatie bekijken en deze eventueel vrijgeven.
In 2012 heeft SHF! vrijwel al haar inkomsten uit algemeen- of projectfinanciering verworven, te weten € 44.573,14. Dit is 100% van de totale
inkomsten. Subsidies van overheden bedroegen € 0,00, subsidies van niet-overheden € 28.650,00. De bijdragen uit particuliere bronnen
(inclusief bedrijven) bedroegen in 2012 € 15.923,14, dit is 36% van de totale inkomsten. De kosten voor eigen fondsenwerving bedragen
€ 822,35, hetgeen overeenkomt met 1,8% van de baten uit eigen fondsenwerving. Van de totale kosten werd 48,2% (€ 396,54) besteed aan
de doelstelling.

1.2.1. KEURMERKEN
SHF! heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verworven vanaf 25 oktober 2011. SHF! zal ervoor strijden om deze status te
behouden in 2013.
SHF! is niet aangesloten bij het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Dit is een besluit geweest van het bestuur aangezien de
kosten voor het lidmaatschap te hoog zijn.
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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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1.3. RESERVES EN FONDSEN
De continuïteitsreserve bedraagt per 31 december 2012 € 750,00 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 € 23.541,39. Dit overschot is bewust gecreëerd, aangezien het voltallige bestuur eind april 2013 af
zal reizen naar Flores. Daar zal het bestuur in overleg met de directie van het ziekenhuis beslissen waar het geld aan uitgegeven zal worden.
Van het overschot is € 5.750,00 gereserveerd voor de generator, € 1.472,65 voor de nieuwe tandartstoel en € 6.000,00 voor nieuwe
operatielampen. Het overige is besteedbaar aan hetgeen het bestuur het belangrijkste acht.
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. De rentebaten bedraagt in 2012 € 147,23
(ontvangen in 2013). Het hierboven vernoemde overschot (minus continuïteitsreserve) is, na overleg in een bestuursvergadering, op een
renterekening geplaatst.

1.4. TERUGBLIK 2012
Het jaar 2012 was het eerste jaar van SHF! en had vele hoogtepunten. Het
eerste hoogtepunt was dat een bedrijf voor het begin van 2012 een grote
donatie deed. Dit gaf ons een buitengewone start. Ook heeft Alvasi Reclame
Nieuwleusen voor SHF! het logo ontworpen in het bijzijn van het complete
bestuur. We zijn Raymon nog steeds dankbaar.
In februari was de flyer een feit, wederom mogelijk gemaakt door Alvasi
Reclame. Dit ging in combinatie met visitekaartjes!
Eind april 2012 is SHF! op gesprek gegaan bij een reeds lang practiserende
stichting op Flores. Hier heeft de voorzitter een uitgebreid gesprek gehad over
de waarborging e.d. SHF! heeft uiteindelijk toestemming gekregen om gebruik
te maken van de kennis en kunde van de stichting op Flores, Yayasan Rupingh.
Nadien bleek dat ons contactpersoon, Thon, de schoonzoon is van de
welbekende Ibu België, welke de voorzitter in 1997 heeft ontmoet.
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Het eerste project van SHF! is een boekenproject geworden
grotendeels mede mogelijk gemaakt door een anonieme donateur.
SHF! heeft circa 9.000 boeken aangeschaft voor 5 verschillende
basisscholen. Ruim 1.300 kinderen hebben nu de benodigde
schoolboeken. Het project is begeleid door Thon, onze NGO. Hij
heeft dit keurig gedaan en wij zijn compleet voorzien van nota’s,
bedankbrieven, vele foto’s en dergelijke. Ook heeft hij de
opgestelde contracten laten tekenen en teruggestuurd aan SHF!.
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Op 1 mei was SHF! uitgenodigd voor een open dag van Travelmedicus. Thomas Ly is hier eigenaar van en kent het ziekenhuis van 1998. Hij
hield een helikopter evenement en SHF! was genodigde. Hierdoor is er een mooi contact tot stand gekomen met een arts die vele connecties
heeft in Indonesië. Ook zullen we samenwerken indien nodig.
Begin augustus kregen we te horen van Thon dat het schoolboeken project was afgerond. En wat een mooie foto’s! We kregen er kippevel van.

Wat zeker positief is geweest is de eerste nieuwsbrief. Deze is verstuurd naar meer dan 300 e-mail adressen. Hier zijn leuke reacties op
geweest. Tussentijds bleven we brieven sturen en soms kregen we weer een donatie toegezegd. Ook particulieren bleven we benaderen met
een positief resultaat. In november/december was SHF! goed doel bij een opening van een showroom en bij de kerstactie van een basisschool.
Al met al is 2012 een bewogen, maar positief eerste jaar geweest voor SHF!. Met de recessie gaande is het moeilijk om soms positief te
blijven, maar de aanhouder wint! Het bestuur van SHF! zal ook dit jaar (2013) weer alles op alles zetten om de doelstellingen te behalen. Wij
hopen na ons bezoek aan Flores, in april 2013, weer gerichte projecten te kunnen opstarten. Uw hulp is hierbij onmisbaar en daarom
bedanken we u wederom voor uw steun en interesse.
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1.4.1 COMMUNICATIE
In 2012 heeft SHF! de communicatie weten te bevorderen met beide NGO’s. De voorzitter heeft een cursus Indonesisch gedaan, om de taal
weer wat beter te leren beheersen, met name het schrijven.
Inmiddels heeft SHF! wekelijks contact door middel van whatsapp, e-mail en zo nu en dan Facebook. De voorzitter onderhoud deze contacten,
i.v.m. de taal, te weten met:
Yayasan Rupingh, Thon,
Yayasan Santo Lukas Keuskupan Maumere, Dr. Henry Andrean, directeur van het ziekenhuis in Lela,
Yayasan Santo Lukas Keuskupan Maumere, Dr. Siska Sari, arts in het ziekenhuis in Lela,
Yayasan Santo Lukas Keuskupan Maumere, Pater Yulius, financieel directeur van het ziekenhuis in Lela.
Daarnaast onderhoudt SHF! de contacten met Mediscon, Travelmedicus, de chirurg-assistent, de cardioloog en elke andere donateur. Ook
houdt SHF! fondsen e.d. op de hoogte met betrekking tot de voortgang van het project waarvoor een donatie is gedaan. De onderlinge
communicatie, van het bestuur, gaat zoals bedacht. Kort, snel en bondig. Het bestuur kan snel schakelen en wil snel handelen.

1.5. FINANCIERING
Voor de periode 2013 en verder ontvangt SHF! geen subsidies van het ministerie. SHF! zal zelf blijven fondsen werven en particuliere
donateurs. Hiervoor zal SHF! de volgende activiteiten verder ontplooien:
1.
De website (www.helpflores.com) verder opzetten en bijhouden;
2.
Marketingacties om de naamsbekendheid te vergroten en fondsen te werven, onder andere mailings van nieuwsbrieven naar familie en
relaties (privé en zakelijk), lokale acties en via internet;
3.
Benaderen van relaties (en opnemen in relatiebeheersysteem), te weten:
3.1.
Bedrijven/organisaties voor donatie, sponsoring, middelen en/of diensten;
3.2.
Particulieren voor donatie, sponsoring en/of mogelijke ondersteuning;
3.3.
Onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld scholen) om een “Goede doelen activiteit” te organiseren waar SHF! mogelijk voorlichting kan
geven;
3.4.
Andere stichtingen voor eventuele samenwerking;
3.5.
Overheden of koepelorganisaties ten behoeve van eventuele subsidies;
4.
Communicatiekanalen opzetten richting relaties: visitekaartjes, flyer, nieuwsbrief (tweemaal per jaar) en Twitter;
5.
Contact houden en verstevigen met de regio Sikka op Flores (Indonesië)
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1.6. VOORUITBLIK 2013
In 2013 zal SHF! verder werken om de doelstelling te behalen. Het voltallige bestuur hoopt dat een bezoek aan Flores de band onderling en
met het land zal versterken om SHF! nog beter te ontplooien en zodoende meer geld in te zamelen. In overleg hoopt SHF! nieuwe projecten te
starten. Het verkrijgen van donaties zal wederom in 2013 bepalen in hoeverre SHF! de doelstelling en projecten kan nastreven. Vooralsnog zal
SHF! geen expertise inhuren.

1.6.1. BEGROTING 2013
Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving:
Giften, donaties, schenkingen
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten, beheer en administratie
Oprichting (notaris)
(In % van baten uit eigen fondsenwerving)
Netto baten

Begroting 2013

Werkelijk 2012

Begroting 2012

65.000,00
65.000,00

44.573,14
44.573,14

47.500,00
47.500,00

2.000,00
0,00
3,07%
63.000,00

822,35
309,40
2,54%
43.441,39

1.750,00
0,00
3,70%
45.750,00

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

‐

‐

‐

150,00
63.150,00

0,00
43.441,39

0,00
45.750,00

Bestedingen
Projecten onderwijs
Projecten gezondheidszorg
Uitvoeringskosten
Overige Projecten
Uitvoeringskosten Totaal Besteed aan Doelstelling

25.000,00
33.000,00
1.000,00
3.000,00
62.000,00

18.700,00
0,00
450,00
0,00
19.150,00

0,00
45.750,00
0,00
0,00
45.750,00

1.150,00

24.291,39

0,00

Tekort/Overschot
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1.7. 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 zes maal per jaar bij elkaar. In 2012 waren er zeven 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! 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
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herbenoembaar voor een volgende periode van ten hoogste vier jaar. Aftreden en herbenoemen geschiedt via het rooster van aftreden wat
t.z.t. gemaakt zal worden. SHF! biedt haar bestuursleden de mogelijkheid tot onkostenvergoeding, echter zal dit jaarlijks besproken en
vastgesteld worden in en bestuursvergadering. Tevens zal het bestuur eenmaal per jaar een zelfevaluatie uitvoeren.

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; (1e termijn)
dhr. E.M. van Loon – secretaris/penningmeester; (1e termijn)
dhr. F.A. van der Beek – bestuurslid. (1e termijn)
SHF! heeft er voor gekozen om de functie secretaris en penningmeester momenteel te combineren. Voor het overzicht worden deze twee
functies hieronder apart beschreven.
De voorzitter
De taken van de voorzitter zijn:
Het leiden van de organisatie, de (bestuur)vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers;
Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie;
Identificeren en benaderen van relaties;
Het (delegeren) en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden;
Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking;
Het contact houden met het bestuur van het ziekenhuis te Lela;
Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen.
De penningmeester
De taken van de penningmeester zijn:
Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven;
Algemene financiële administratie van SHF!;
Financiële administratie van mogelijke projecten;
Het opstellen van het jaarverslag/-rekening aan het einde van het jaar;
Eerste contactpersoon voor de Belastingdienst en, indien van toepassing, de externe accountant;
Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuurvergaderingen en het bestuur terugroepen indien deze te enthousiast geld
uitgeeft aan goede bedoelingen;
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Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene mening- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen
de organisatie aan de orde zijn.
De secretaris
De taken van de secretaris zijn:
Behandelen, samen met de voorzitter, van de inkomende en uitgaande post en e-mail;
Archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail;
Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire bevoegdheden en de situatie;
Identificeren en benaderen van relaties;
Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen;
Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen
de organisatie aan de orde zijn;
Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen.
Het bestuurslid
De taken van het bestuurslid zijn:
Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire bevoegdheden en de situatie;
Identificeren en benaderen van relaties;
Ondersteunen van andere bestuursleden bij het werven van relaties;
Bijhouden van het relatiebeheersysteem;
Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen;
Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene mening- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen
de organisatie aan de orde zijn.
Ambassadeurs
Het bestuur kan ambassadeurs (vrijwilligers) aantrekken om bepaalde werkzaamheden uit te besteden. Toekomstige ambassadeurs zullen
altijd worden aangestuurd door het bestuur (minimaal één bestuurslid). Ambassadeurs worden niet uitgenodigd voor de
bestuursvergaderingen.

Pagina 20 van 30

1.7.3. PLANNING, MONITORING EN EVALUATIE
De jaarplannen en jaarlijkse projectbegrotingen vormen een richtlijn voor de voortgang van de projecten. Monitoring vindt plaats 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. De evaluatie van de projecten wordt gedaan nadat het project is afgesloten.

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 (team)trainingen, cursusdagen, coachingsgesprekken en dergelijke. In 2012 is hier geen gebruik
van gemaakt.

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 (met name Facebook) om informatie over haar werkzaamheden te delen. Aangezien SHF! net is gestart
staat dit nog in de kinderschoenen.

Pagina 21 van 30

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 financiers het jaarrapport (met daarin opgenomen de jaarrekening en de eventuele
accountantsverklaring). Deze documenten zijn tevens via onze website toegankelijk.

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 2012 zijn geen klachten ontvangen.
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2. JAARREKENING
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2.1. BALANS
December 31, 2012
ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
759,00
0,00
23.532,39

Totaal
PASSIVA
Reserves en fondsen
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsreserve
- Herwaarderingsreserve
- Overige reserves

Fondsen
- bestemmingsfondsen

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal

Begroting 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.500,00

24.291,39

47.500,00

24.291,39

47.500,00

750,00
23.541,39
0,00
0,00

1.750,00
45.750,00
0,00
0,00
24.291,39

47.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
24.291,39

0,00
0,00
0,00
47.500,00
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2.2. BALANS 2011-2012, UIT BOEKHOUDING
Balans 2011/2012 - Stichting Help Flores!
Eind balans
31-12-2012

ACTIVA (bezittingen)
Vlottende Activa
Liquide middelen
100 ‐ Kas
110 ‐ Bank
111 ‐ Bank Indonesie
120 ‐ Spaarbank
130 ‐ Debiteuren (te ontvangen)

€
€
€
€
€
€

050 - Resultaat (exclusief projecten)

€

TOTAAL

€

Begroting
Begroting

1.133,50
556,15
92,74
21.750,00
759,00
24.291,39

-

24.291,39

€
€
€
€

500,00
7.000,00
‐
40.000,00

€

47.500,00

Openingsbalans
25-10-2011

1)

Liquide middelen in

2)

Liquide middelen in
Liquide middelen in

3)

Liquide middelen in
Vorderingen in JV

€
€
€
€
€
€

‐
‐
‐
‐
‐
-

(verlies)

€

47.500,00

Toelichting Balans
1) Inschatting
2) Inschatting
3) Ontvangen fondsen/ donaties worden op een spaarrekening gezet.

€

-

Eind balans
31-12-2012

PASSIVA (financiering)
Eigen Vermogen
040 ‐ Eigen vermogen
810 ‐ Projecten (totaal)

Kort Vreemd Vermogen
Kortlopende schulden
140 ‐ Crediteuren (te betalen)

€
€
€

€
€

Begroting
Begroting

‐
13.232,65
13.232,65

‐
-

€
€
€

Openingsbalans
25-10-2011

‐
47.500,00
47.500,00

€
€

‐
-

050 - Resultaat (exclusief projecten)

€

11.058,74

TOTAAL

€

24.291,39

waarvan:

€
€

750,00 continuiteitsreserve
23.541,39 bestemmingsreserve

4)

€
€
€

‐
‐
-

€
€

‐
-

(winst)

€

47.500,00

€

-

Continuiteitsreserve in JV + 1
Bestemmingsreserve in JV

4) Inschatting (een deel van het totaal aan projecten van SHF!). Projecten worden apart vermeld op de balans, zodat inzichtelijk is hoeveel per project al is opgehaald.

Pagina 25 van 30

2.3. PROJECTEN SHF!

Projecten 2011/2012 - Stichting Help Flores!
Huidig
31-12-2012
1.472,65
6.000,00
‐

€
€
€

‐
‐
‐

Projectenbegroting
Project
811 ‐ Project 1: Tandartsstoel
€
812 ‐ Project 2: Operatielampen
€
813 ‐ Project 3: Klein onderhoud gebouwen €

€
€
€

10,00
‐
‐

€
€
€

‐
‐
‐

814 ‐ Project 4: Ambulance
815 ‐ Project 5: Klein materieel
816 ‐ Project 6: Generatoren (onderdelen)

€
€
€

20.000,00
7.500,00
5.000,00

817 ‐ Project 7: Infrastructuur
€
818 ‐ Project 8: Vervanging dak (golfplaten) €

‐
‐

€
€

‐
‐

817 ‐ Project 7: Infrastructuur
€
818 ‐ Project 8: Vervanging dak (golfplaten) €

10.000,00
15.000,00

819 ‐ Project 9: Lesmateriaal
820 ‐ Project 10: Schoolboeken
821 ‐ Project 11: Generator

€
€
€

20.000,00
20.000,00
17.000,00

810 - Projecten (totaal)

€
€

128.000,00
47.500,00

Project
811 ‐ Project 1: Tandartsstoel
€
812 ‐ Project 2: Operatielampen
€
813 ‐ Project 3: Klein onderhoud gebouwen €
814 ‐ Project 4: Ambulance
815 ‐ Project 5: Klein materieel
816 ‐ Project 6: Generatoren (onderdelen)

Gerealiseerd

Toelichting

819 ‐ Project 9: Lesmateriaal
820 ‐ Project 10: Schoolboeken
821 ‐ Project 11: Generator

€
€
€

‐
‐
5.750,00

€
€
€

‐
19.150,00
‐

810 - Projecten (totaal)

€

13.232,65

€

19.150,00

zomer 2012

Begroting
Begroting
3.000,00
4.500,00
6.000,00

Toelichting

inschatting o.b.v. verw achte kosten
vervanging 'nieuw e' 2ehands
verw achte vrachtkosten van NL naar Flores

1)

Toelichting Projecten
1) De verwachting is dat een deel van de financiering van het projecten totaal gedurende 2011/2012 kan worden verworven.
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2.4. ORGANISATIE
Organisatiebegroting (Winst- & Verliesrekening) 2011/2012- Stichting Help Flores!
Organisatiebegroting
Uitgaven

Huidig
15-6-2013

Begroting
Begroting

Toelichting

Huidig
15-6-2013

Inkomsten

410 ‐ Kantoorartikelen
411 ‐ Papier
441 ‐ Assurantiekosten (verzekeringen)

€
€
€

‐
‐
‐

€
€
€

‐
‐
‐

451 ‐ Contributies en abonnementen

€

‐

€

‐

452 ‐ Marketingskosten (reclame,
advertenties, internet)
460 ‐ Websitekosten (provider; hosting; e‐
mail)
470 ‐ Drukwerk, porti en vrachten
475 ‐ Telefoon en fax
479 ‐ Overige kantoorkosten
480 ‐ Bankkosten

€

137,80

€

250,00

€

99,35

€

100,00

€
€
€
€

159,39
‐
‐
255,09

€
€
€
€

‐
‐
‐
325,00

481 ‐ Accountants‐ en administratiekosten

€

480,12

€

500,00

485 ‐ Cursussen/ seminars
486 ‐ Vakliteratuur

€
€

‐
‐

€
€

‐
75,00

499 ‐ Onvoorziene kosten

€

‐

€

500,00

€

1.131,75

€

1.750,00

950 ‐ Betalingsverschillen
051 ‐ Resultaat (organisatie)

€
€

‐
11.058,74

€
€

‐
‐

050 - Resultaat (exclusief projecten)

€

11.058,74

€

3.000,00

800 ‐ Algemene donaties
801 ‐ Rente inkomsten

Begroting
Begroting

€
€

12.190,49
‐

€
€

4.750,00
‐

€

12.190,49

€

4.750,00

Toelichting

Domeinnaam + hosting

ABN AMRO, iDeal en
internationale
transacties
Notaris (oprichting),
KvK en
accountantscontrole
over boekjaar 2012
Mogelijk tijdschriften,
boeken m.b.t.
bestuur/financiën

resultaat in balans

Toelichting Organisatiebegroting
Donaties voor specifieke projecten komen op de balans te staan, omdat deze direct gereserveerd zijn voor een project. Deze zijn daarom niet opgenomen in de organisatiebegroting.
Het bestuur kan in een bestuursvergadering (een deel van de) Algemene Donaties toewijzen aan 1 of meerdere projecten.
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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.
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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, januari 2013,

Herbert van Loon

Elmar van Loon

Fred van der Beek

Voorzitter

penningmeester/secretaris

bestuurslid

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
K.v.K. nr. 53822978
Rekening:
ABN Amro 50.25.82.383
IBAN: NL49ABNA0502582383
BIC ABNANL2A
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