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VOORWOORD 
 

oor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Initiat. Het 
jaar 2015 stond voor  Stichting Initiat in het teken van de 

voorbereiding op het project TVET (Technical Vocational 
Education & Training), die logischerwijs volgde op de bouw 

van het MYTC (Multipurpose Youth Training Center) in 
2013 in Monrovia, Liberia. 

In november 2015 reisden twee bestuursleden en twee 
extern adviseurs af naar onze partnerorganisatie SHIFSD in Liberia. 

Het laatste werkbezoek had plaatsgevonden in 2011. De Ebola 

uitbraak verhinderde een eerder geplande reis. 
Tijdens het werkbezoek bezochten de medewerkers het MYTC 

en zij bespraken het TVET project. Tevens benutten zij de kans om 
samenwerkingspartners van SHIFSD ter plaatse te bezoeken. 

Gaandeweg bespraken zij de toekomst van SHIFSD en 
verstevigden zij de samenwerkingsrelatie tussen Stichting Initiat en 

SHIFSD. 
Hoofdstuk 1 beschrijft de doelstelling, achtergrond en 

organisatiestructuur van Stichting Initiat. Hoofdstuk 2 gaat over 
onze partnerorganisatie SHIFSD, onze samenwerking, projecten en 

het werkbezoek. Hoofdstuk 3 gaat over de activiteiten van 
Stichting Initiat in Nederland. Hoofdstuk 4 tot slot geeft het 

financiële verslag over 2015 en de begroting voor 2016, voorzien 
van een toelichting.  

Wij wensen u veel leesplezier en willen graag van deze 

gelegenheid gebruik maken om een ieder te bedanken die zich op 
enige wijze heeft ingezet voor Stichting Initiat. Wij zien uit naar 

een goede voortzetting in 2016!  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het bestuur van Stichting Initiat 
  

V 
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1. STICHTING INITIAT 

 

1.1 Doelstelling  

 

 

Het doel van de stichting zoals vastgelegd in de statuten 

luidt: 
 

“Het tijdelijk verlenen van materiële en immateriële steun 
aan initiatieven die gericht zijn op het opheffen of verzachten 

van lokale sociaaleconomische onrechtvaardige verhoudingen 
in Afrika.’’ 

 

Stichting Initiat tracht dit doel te bereiken door in Afrika: 

 rechtstreekse financiële en materiële steun aan lokale 

projecten te verlenen; 

 advies en ondersteuning aan projectorganisatie via intensief 

contact te verlenen; 

En door in Nederland: 

 informatie over de projecten te geven; 

 financiële middelen en materialen bijeen te brengen. 

 

1.2 Achtergrond 

 

Stichting Initiat heeft sinds haar oprichting in 2002 zowel in 

Burkina Faso, als in Ghana en Liberia veel ervaring opgedaan met 

diverse ontwikkelingsprojecten.  

 Zo heeft de Stichting in 2005 samengewerkt met stichting 

Wilde Ganzen in Burkina Faso. In dit project stond hygiëne 

centraal en werd er samengewerkt aan het verstrekken van 

materialen en voorlichtingen voor een betere hygiëne op 

basisscholen in Linoghin.  

http://www.wildeganzen.nl/home/
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Stichting Initiat, initiatief van Geertje Grondel 
Na haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Zwolle verbleef Geertje 

met regelmaat voor langere tijd in West-Afrika. Ze legde contacten met de lokale 
bevolking en leerde de leefomstandigheden goed kennen. Op basis van deze 
contacten zette Geertje zelfstandig diverse kleinschalige projecten op. Ze gaf 
verscheidene Afrikanen de kans op een zelfstandig bestaan. Deze activiteiten 

vertaalden zich op een gegeven moment in de steunsteentjes van de stichting (zie 
pagina 8). 

Langzamerhand nam de vraag van de Afrikaanse bevolking om 
ondersteuning voor hun activiteiten toe. Zo ook de financiële omvang. Daarom 
richtte Geertje in 2002 Stichting Initiat op. Dit gaf en geeft haar de mogelijkheid 
om in Nederland een draagvlak voor har werk te ontwikkelen. Met de projecten 

in de afgelopen jaren is veel ervaring en deskundigheid opgedaan, waardoor 
Stichting Initiat momenteel startende ontwikkelingsorganisaties in Nederland en 

organisaties in West-Afrika kan ondersteunen met advies. 
 

 

 

 

 

 

 Van 2003 tot en met 2007 heeft de Stichting wederom met 

Wilde Ganzen samengewerkt, ditmaal aan een grootschalig 

project ter bestrijding van de armoede door de verbetering van de 

gezondheid en het verbeteren van de economische situatie door 

middel van onderwijs en kennisoverdracht. De hoofdactiviteit van 

dit programma was het geven van voorlichtingsprogramma’s, 

waardoor er minstens 40.000 mensen zijn bereikt. 

 

Geertje, oprichtster 

van Stichting Initiat 

aanwezig bij een 

lokale vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Organisatiestructuur 

http://www.wildeganzen.nl/home/
http://initiat.nl/?page_id=1631
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In 2015 bestond het bestuur van Stichting Initiat uit een dagelijks 

bestuur van vijf personen. Daarnaast is er een vrijwilliger actief als 

coördinator kraamactiviteiten en zijn er enkele vrijwilligers die zich 

incidenteel inzetten tijdens diverse activiteiten. Er is een vacature 

voor de functie van coördinator PR & communicatie.  

Alle vrijwilligers van Stichting Initiat dragen hun steentje bij op 

basis van vrijwilligheid en interessegebied. Dit kan per periode 

wisselen. De continuïteit van onze stichting wordt gewaarborgd 

door bestuursvergaderingen, tweejaarlijkse Algemene 

Ledenvergaderingen, regelmatig mailverkeer en zo nodig 

tussentijdse afspraken. 

 

 

Het Bestuur

Voorzitter 

Geertje Grondel

Kraam coördinatoren

Patty Tomey & Joyce 
Kievit

Algemeen vrijwilliger 

Els Grondel

Algemeen vrijwilliger

Sally Franks

Coördinator PR & 
Communicatie 

Vacant

Secretaris

Judith Kinds

Penningmeester

Thomas Dekkers

Algemeen Bestuurslid

Annelies Penterman

Algemeen Bestuurslid

Kristina van Alfen
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2. PROJECTEN 

 

2.1 Partnerorganisatie 

Sinds 2007 werkt Stichting Initiat samen met de Liberiaanse 

ontwikkelingsorganisatie SHIFSD (Self Help Initiative For 

Sustainable Development). Jeremiah Burgess, oprichter en 

directeur, is in de tweede burgeroorlog van Liberia gevlucht naar 

Ghana. Daar aangekomen kwam hij in het vluchtelingenkamp 

Budubaram terecht. Hij bedacht samen met een aantal andere 

vluchtelingen hoe het zou zijn om weer terug te keren naar Liberia. 

Hij besloot in het vluchtelingenkamp anderen te leren lezen en 

schrijven, zodat zij beter geschoold opnieuw een bestaan zouden 

kunnen opbouwen. Zo werd SHIFSD geboren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2008 keerde hij terug naar Liberia en is daar doorgegaan met 

het geven van ‘Literacy Training’. SHIFSD gelooft dat iedereen 

recht heeft op onderwijs, waarbij zij de nadruk leggen op 

geletterdheid en ondernemerschap. Dit zijn twee specifieke 

uitdagingen voor de Liberiaanse bevolking. Veel families in Liberia 

zijn niet in staat om hun kinderen naar de basisschool te laten 

gaan, laat staan naar het vervolgonderwijs. SHIFSD hanteert een 

aantal basisprincipes in haar dagelijks werk: 

1. Kwaliteitsonderwijs 

Oorlog is een fundamenteel obstakel voor ontwikkeling. De veertien jaar 

durende oorlog in Liberia, dat zich afspeelde tussen 1989 en 2003, heeft voor 

jongeren het normale ontwikkelingsproces naar volwassenheid verstoord. 

Jongeren en jongvolwassenen tussen de 15 en 35 jaar hebben door de 

aanwezigheid van de oorlog en een gebrek aan educatie niet de handvatten 

gekregen om hun verantwoordelijkheid te kunnen dragen in de huidige 

naoorlogse samenleving. Bovendien werden veel jongeren tijdens de oorlog 

geronseld als kindsoldaten en was de positie van onderdrukte vrouwen en 

kinderen tijdens deze oorlog erg kwetsbaar. Dit heeft gezorgd voor een 

verstoorde gewetensontwikkeling en vorming van waarden en normen 

betreffende mens- en maatschappijbeeld.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Liberiaanse_Burgeroorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Liberiaanse_Burgeroorlog
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2. Seksegelijkheid 

3. Zelfredzaamheid 

4. Goed bestuur en aansprakelijkheid 

5. Respect voor mensenrechten 

6. Gedeeld leiderschap 

 

2.2 Contacten met de partnerorganisatie 

Wij ontmoetten Jeremiah Burgess in het vluchtelingenkamp in 

Ghana. Onze eerste samenwerking met hem omvatte een kleine 

donatie, om de organisatie SHIFSD te verhuizen van Ghana naar 

Liberia. Van 2012 tot 2014 hebben we samen met SHIFSD aan het 

MYTC (Multipurpose Youth Training Centre) gewerkt. De primaire 

doelstelling van dit project was de bouw van een multifunctioneel 

centrum, waarin vaktrainingen en alfabetiseringscursussen 

gegeven kunnen worden aan (jong-) volwassenen. Tevens is er in 

dit gebouw ruimte voor het kantoor van SHIFSD. Alvorens Stichting 

Initiat besloot om aan dit project mee te werken zijn er in 2011 

bestuursleden op werkbezoek gegaan bij SHIFSD in Liberia. Dit was 

de eerste keer dat Stichting Initiat kennis maakte met SHIFSD in 

het land Liberia. De indrukken waren positief: het personeel van 

SHIFSD is betrokken en professioneel en staat midden in de 

samenleving.  

Gezien het succes van het MYTC-project leek het voor 

Stichting Initiat een logische keuze om ook samen met SHIFSD te 

werken aan het vervolgproject: TVET (Technical and Vocational 

Education and Training). In 2014 en 2015 is over dit 

projectvoorstel uitvoerig contact geweest met SHIFSD. Helaas liep 

dit traject vertraging op door de verschrikkelijke Ebola-uitbraak in 

Liberia. SHIFSD voerde met financiering van Stichting Initiat een 

succesvolle Ebola campagne uit, waarbij SHIFSD in de lokale 

gemeenschappen emmers en chloor heeft uitgedeeld. Tevens 

gaven zij voorlichting over Ebola. 
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Gelukkig kon na de zomer van 2015 eindelijk besloten 

worden om weer op werkbezoek naar Liberia te gaan. In november 

2015 zijn twee bestuursleden en twee externe adviseurs naar 

Liberia afgereisd om het MYTC te bekijken, om een beeld te krijgen 

van beroepsgericht onderwijs in Liberia en om samen met SHIFSD 

een vervolgproject te bespreken. Lees in paragraaf 2.4 ons 

uitgebreide reisverslag en lees in paragraaf 2.3 over het TVET 

project.  

 

Jeremiah Burgess vertelt over onze samenwerking: 

 

‘Over het algemeen, ondanks de grote uitdagingen en de lessen die 

geleerd zijn, wordt de samenwerking tussen SHIFSD en Initiat 

gekenmerkt door wederzijds respect, tolerantie en bovenal Initiat’s 

verbintenis om anderen te helpen zichzelf te helpen, onafhankelijk 

van de langzame vooruitgang in de realisatie van de gezette 

doelstellingen.’ 
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2.3 Technical and Vocational Education and 

Training (TVET) 

Het TVET project is een vervolg op het MYTC project en draait om 

het geven van vakgericht onderwijs in het MYTC aan 

jongvolwassenen. Het doel is om uiteindelijk een capaciteit te 

bereiken waarmee jaarlijks 1500 jongvolwassenen kunnen worden 

bereikt met een beroepsopleiding. De opleidingen zullen bestaan 

uit een basis niveau en een gevorderden niveau. Vlak voordat ons 

werkbezoek in november 2015 plaatsvond, bereikte ons het goede 

nieuws dat SHIFSD, in samenwerking met ZOA, een financiering 

heeft verkregen bij de Turing Foundation. Deze tweejarige 

financiering is verleend met het doel dat SHIFSD kan beginnen met 

twee beroepsopleidingen: bouwkunde en auto- en 

motormechanica.  

Tijdens het werkbezoek is uitgebreid gesproken over de 

samenwerking tussen SHIFSD, ZOA en de Turing Foundation. Het 

blijkt dat de financiering niet voldoende is om de duurzaamheid, en 

dus continuïteit, van het TVET project te garanderen. SHIFSD heeft 

hierop Stichting Initiat om (financiële) hulp gevraagd. Lees in 

paragraaf 2.4 het reisverslag van ons bezoek aan Liberia en 

SHIFSD. Hierin staan ook de hulpvragen die door SHIFSD gesteld 

zijn. In 2016 zal het bestuur van Initiat een besluit nemen of en 

met welk project akkoord te gaan. 
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2.4 Reisverslag Liberia 

Zoals u reeds heeft kunnen lezen stond 2015 voor Stichting Initiat 

onder andere in het teken van een werkbezoek door secretaris 

Judith Kinds, bestuurslid Annelies Penterman en twee externe 

adviseurs, te weten Patty Tomey en Toke Slaman. Van 12 tot 22 

november 2015 reisden zij naar Liberia om het land, onze partner 

SHIFSD en hun samenwerkingspartners/contacten te bezoeken. 

Het was vier jaar geleden dat bestuursleden van Stichting 

Initiat voor het laatst voet op Liberiaanse bodem zetten. Toen 

waren het voorzitter Geertje Grondel en Judith Kinds die er 

kwamen voor het toenmalig lopende microkrediet & 

educatieproject. Om het, tevens door Stichting Initiat 

gefinancierde, trainingscentrum te bezoeken werden in 2014 

reisplannen gemaakt die door de uitbraak van de enorme Ebola-

epidemie helaas gecanceld moesten worden. En dus was het nu, in 

november 2015, hoog tijd om eindelijk weer te gaan! 

We wilden graag de verhalen horen over de impact van de 

Ebola-epidemie en de manier waarop SHIFSD hiermee om is 

gegaan. Zij hadden immers met financiële steun van Stichting 

Initiat een voorlichtingscampagne in hun werkgebied opgezet. 

Daarnaast was het trainingscentrum (TVET) al geruime tijd af en 

wilden we dit graag met eigen ogen aanschouwen.  

Over het nieuwe projectvoorstel van SHIFSD waren nog 

onduidelijkheden en dus was door het bestuur het doel gesteld om 

tijdens het werkbezoek deze laatste vragen te verhelderen, zodat 

bij terugkomst met het nieuwe project gestart kon gaan worden. 

Tot slot hadden we gemerkt dat vier jaar enkel contact 

onderhouden via e-mail en telefoon lang is. Een overkoepelend 

doel van het werkbezoek was dus ook vooral om elkaar weer te 

zien en de samenwerking te verstevigen en verder te verfijnen.  
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De start van het werkbezoek begon eigenlijk al een paar dagen 

eerder. Twee weken voor vertrek hoorden we namelijk dat 

voorzitter van SHIFSD, Jeremiah Burgess, als lokale partner van 

ZOA Liberia naar Nederland werd gehaald voor een eindweek van 

het DCR (Dutch Consortium for Rehabilitation: http://www.dcr-

africa.org), maar ook om een contract te tekenen met ZOA en 

Turing voor de financiering van het TVET project. Dit betekende 

een aantal dingen: 

 Wij konden Jeremiah al voor ons vertrek naar Liberia 

ontmoeten. Maar nog belangrijker; Jeremiah kreeg de kans 

om de vrijwilligers van Stichting Initiat te ontmoeten in 

Nederland. 

 Het merendeel van de projectsubsidie voor het TVET, het 

project wat door SHIFSD ook bij Stichting Initiat was 

ingediend, was binnengehaald; met dank aan een lobby door 

ZOA die SHIFSD in Liberia als strategisch partner ziet.  

 Dat maakte het doel van ons werkbezoek anders, maar zeker 

niet minder noodzakelijk. Want wat was er nog nodig om het 

centrum in bedrijf te kunnen zetten en op welke manier kon 

Stichting Initiat hierbij helpen? 

 

Alsof de toevalligheden nog niet voldoende samen vielen, zaten wij 

op 12 november gezamenlijk op de vlucht naar Liberia. Ondanks 

het feit dat Jeremiah er een pittige werkweek in Nederland op had 

zitten, nam hij gelijk de zorg over ons op zich toen we samen 

landden op Robertsfield Airport nabij Monrovia. Er was vervoer en 

onderdak geregeld. We verbleven in het huis van familie van 

Jeremiah in Barnesville. Naast een zeer prettige accommodatie 

hadden we daar een mooie uitvalsbasis dicht bij het centrum van 

SHIFSD. Gedurende het gehele bezoek mochten wij gebruik maken 

van de auto en chauffeur van SHIFSD en zorgde SHIFSD-

medewerkster Betty dat het ons aan niets ontbrak.  

http://www.dcr-africa.org/
http://www.dcr-africa.org/
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Voor drie van de vier reizigers betekende dit werkbezoek een 

eerste kennismaking met Liberia. De eerste dag werd dus vooral 

gebruikt voor het opsnuiven van het Liberiaanse (straat)leven, de 

geuren, de kleuren, het eten en de mensen. Maar op deze eerste 

dag bezochten we ook al het centrum van SHIFSD en maakten we 

kennis met het huidige team. Wat een inspirerende dag was dat 

gelijk al! Voor de bestuursleden was het prachtig om het centrum 

te zien waarover zoveel gesproken was en zoveel foto’s al per mail 

de revue waren gepasseerd. Vol overgave vertelde Jeremiah over 

zijn bedoeling met SHIFSD. Hoe hij en zijn team samen iedere dag 

werkten om bij henzelf een pure intrinsieke motivatie tot groei te 

bewerkstelligen in bijvoorbeeld hun wekelijkse intervisiesessies. 

Hun geloof in persoonlijke stabiliteit en een oplossingsgerichte 

basishouding als grondlegger voor zakelijke groei is prachtig om te 

zien. Jeremiah weet hiermee als motivational speaker veel mensen 

te raken en wordt hier op dit moment ook al voor ingehuurd. 

SHIFSD stelt zich dan ook ten doel dat deze visie en mindset hen 

zal onderscheiden van andere vocational training opleidingen (te 

vergelijken met een Nederlandse ROC opleiding) in Liberia om 

hiermee studenten een meer duurzame start naar een zelfstandig 

bestaan te bieden.  

Tijdens ons werkbezoek hebben we bezoeken gebracht aan 

Vocational Training opleidingen die al in bedrijf zijn, zoals PEP 

Liberia, het MVCT (opleiding van staat) en de Mineke Foundation.  

We hebben bezoeken gebracht aan partijen die belangrijk zijn bij 

het opstarten van een opleidingscentrum. Zoals de onderminister 

van TVET, het platform NARDA voor Liberiaanse NGO’s en het 

AITB; de landelijke organisatie voor curriculumontwikkeling.  

We hebben kennis gemaakt met contacten en 

samenwerkingspartners van SHIFSD en een goed gesprek gevoerd 

met een medewerker van ZOA vluchtelingenwerk.  
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Aan het eind van deze week hebben we een goed afsluitend 

overleg met het bestuur van SHIFSD gehad om het werkbezoek te 

evalueren en hulpvragen mee terug te nemen. Er komen 

verschillende vragen aan de orde. De financiering voor het TVET 

project is namelijk mager en Initiat zou vooral op het gebied van 

inkomensten genererende projecten iets kunnen betekenen, 

waaronder: gereedschappen om het land te bewerken, een 

generator, bussen voor vervoer voor de studenten én dienst te 

doen als taxi, voedselprogramma en een waterpomp. In 2016 zal 

het bestuur van Initiat in samenwerking met SHIFSD een beslissing 

maken over welk project financieel ondersteunt zal gaan worden.  

 

Nieuwsgierig naar een uitvoerige beschrijving van onze bezoeken, 

leermomenten, opbrengsten en foto’s? Houdt dan onze Facebook 

pagina en website in de gaten! 

 

 

2.5  Steunsteentjes 

Steunsteentjes worden ingezet als een directe actie op het moment 

dat met een kleine financiële bijdrage hulp kan worden geboden 

om op korte termijn een duurzaam resultaat te behalen. Op elke 

reis naar Afrika komen vrijwilligers van Stichting Initiat situaties 

tegen, waar ze graag met een kleine bijdrage zouden helpen om 

iemand op duurzame wijze door een moeilijke periode te helpen. 

Een voorbeeld hiervan kan zijn: iemand met langdurende kiespijn 

die zijn werk al drie maanden moeilijk kan doen. Door het ter 

plekke betalen van tandartskosten kan deze man weer aan de slag 

en heeft hij weer inkomen om zijn gezin te onderhouden. Het kan 

ook een kleine investering zijn om iemand ter plekke aan werk te 

helpen, een verbetering van de woonomstandigheden of iemand 

die weer naar school kan. Zo kan iedereen een steunsteentje 

bijdragen. 
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Er hebben zich tijdens het werkbezoek aan Liberia geen situaties 

voorgedaan waarin Steunsteentjes zijn verleend.  
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3. ACTIVITEITEN IN NEDERLAND 

 

3.1 Fondsenverwerving 

 

In 2015 heeft Stichting Initiat geen fondsen geworven voor een 

project. Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om ons te 

oriënteren op een volgend project. Wij waren ons aan het 

voorbereiden op het TVET-project. Dit project werd voor twee jaar 

gefinancierd door Turing Foundation. Wij werden genoodzaakt om 

ons plan te wijzigen. 

 

3.2 Publieksactiviteiten 

 

Stichting Initiat vindt het belangrijk dat er in Nederland aandacht is 

voor de minder bedeelde medemens en vindt het haar 

verantwoordelijkheid om in Nederland voldoende belangstelling te 

wekken voor ontwikkelingssamenwerking. Daarom hebben wij ons 

ook in 2015 weer op verschillende manier gemanifesteerd in de 

samenleving. 

 

Stichting Initiat was voor PR-doeleinden met een kraam aanwezig 

bij de volgende festiviteiten: 

- Braderie, Kiel Windeweer 

- Springtime , Apeldoorn 

- Kofferbakverkoop, Apeldoorn 

- Festival Mondial, Apeldoorn 

Wij informeerden het publiek over de activiteiten van Stichting 

Initiat en verkochten Afrikaanse artikelen. Daarnaast werden er 

artikelen verkocht via Geb en Gaia, Bij Opa en particuliere verkoop. 
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Social media 

Al enige tijd heeft de stichting een Facebook pagina, waar 

regelmatig updates worden geplaatst over projecten en andere 

relevante informatie. Ook heeft de stichting een pagina bij GoedTV 

en YesWeCare.  

 

Klik op een logo om meteen naar de desbetreffende website te 

gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/pages/Stichting-Initiat/386251808085
http://www.goedtv.nl/initiatief.php?id=2
http://www.yeswecare.nl/organisatie/Init
http://www.initiat.nl
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3.3 Samenwerkingsverbanden  

 

Stichting Initiat werkt binnen Nederland samen met de hieronder 

vermelde organisaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondial Een groot deel van de Apeldoornse stichtingen gericht op 

ontwikkelingssamenwerking, zijn aangesloten bij Mondial Apeldoorn. Zo 
ook Stichting Initiat. Mondial Apeldoorn is het platform voor 
ontwikkelingssamenwerking binnen de gemeente Apeldoorn en faciliteert 

via deze weg uitwisseling van expertise en coördinatie van subsidiegelden 
vanuit de gemeente. Stichting Initiat kan ieder jaar een bedrag voor PR- 

en administratiekosten vanuit deze subsidie vergoedt krijgen. Daarnaast 
heeft Mondial een collectieve verzekering voor vrijwilligers van de bij hen 
aangesloten organisaties. Er wordt vier keer per jaar een vergadering 

gehouden waarbij alle aangesloten Stichtingen aanwezig zijn. Tijdens deze 
vergaderingen worden ervaringen uitgewisseld en komen regelmatig 

experts een presentatie houden over bepaalde onderwerpen. 

 
www.mondial-apeldoorn.nl 

     

www.mondial-apeldoorn.nl 

 

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Zij geven financiële steun, 

kennis en expertise bij projecten die voortkomen uit gezamenlijk initiatief 

van mensen die in armoede leven, hun gemeenschap en initiatieven van 

bevlogen Nederlanders. De projecten zijn kleinschalig en leiden tot 

zichtbare resultaten. Regelmatig hebben wij contact met Wilde Ganzen voor 

advies, bijvoorbeeld over de TVET projectaanvraag. Daarbij heeft Wilde 

Ganzen de geworven fondsen van het MYTC project verdubbeld, waardoor 

er genoeg fondsen waren geworven om het centrum te bouwen.  

        

www.wildeganzen.nl 

     

 

http://www.mondial-apeldoorn.nl/
http://www.mondial-apeldoorn.nl/
http://www.wildeganzen.nl/home/
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Partin is een brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI’s). Zij 

willen deze initiatieven een stem geven bij discussies over 

ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van deze groep. 

Voor Initiat betekent dit vooral een platform van uitwisseling. Tijdens de 

jaarlijkse Partin dag doen wij veel connecties op. Ook organiseert Partin 

regelmatig themadagen waar wij aan kunnen deelnemen.    

    

     www.partin.nl 

 

Bureau Internationale Samenwerking (BIS) is het instituut in 

Nederland waar begeleiding van Particuliere Initiatieven wordt 

gecombineerd met fondsenverweving voor de projecten die 

vrijwilligersorganisaties willen uitvoeren. Regelmatig hebben wij contact 

met Martine Stoppelenburg, algemeen directeur van BIS, voor adviezen. 

Zij heeft ook de fondsenverwerving van het MYTC project mogelijk 

gemaakt en wij hopen weer op haar steun bij de fondsenverwerving voor 

het TVET project.  

    www.bureauinternationalesamenwerking.nl 

 

 

 

 

 

http://www.partin.nl/
http://bureauinternationalesamenwerking.nl/index.php?Page=1
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4. FINANCIEEL VERSLAG 

 

4.1 Balans per 31.12.2015 

 

Balans per 31-12-2015 

Debet   Credit 

 

Vlottende 

Activa 

Voorraad  

Goederen  €86 

 

In kas  €     - 

 

Liquide  

Middelen 

Bankrekening €3.784,00 

 

 

 

 

Reservering 

Reservering  

Initiat 

 

 

 

Vlottende 

passiva 

Nog te betalen  

factuur 

 

 

 

 

€3.784,00 

 

 

 

 

 

€    86 

Totaal  €3.870,00 Totaal  €3.870,00 
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4.2 Resultatenrekening 2015 

 

Per 01-01-2015: €2.149,00 

Uitgaven   Inkomsten 

 

Organisatie- 

Kosten 

 

Reiskosten    €16,64 

 

Bankkosten     €135 

  

Lidmaatschaps- 

Kosten Partin   €60,00 

 

Reiskosten            €1.978 

 

Organisatiekosten €87 

 

PR 

 

Kosten website 

Abonnement   €23 

 

PR-middelen   €726 

 

Activiteiten 

 

Activiteitenbudget €75,00 

 

 

 

Subsidies 

 

Subsidie 

Mondial 

 

Donaties 

 

Vaste 

donateurs, 

particulier 

 

Goededoelshop 

 

Vaste 

donateurs, 

Bedrijven 

Iriszorg 

 

Mondial 

 

Spoedactie 

Ebola 

 

Activiteiten 

Bruto marge 

verkoop 

 

 

 

 

€980 

 

 

 

 

 

€ 145 

 

€ 109 

 

 

 

 

€535 

 

€400 

  

€4.000 

 

 

 

 

€647 
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Vrijval voorraad 

eenmalig              €825 

 

Projecten 

 

Noodhulp Ebola    €1.270 

 

Toename  

Reservering         €1.636 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal   €6.816 Totaal  €6.816 

 

 

4.3 Toelichting op de resultatenrekening 2015 

 

Organisatiekosten  

De organisatiekosten zijn ten opzichte van 2014 gestegen van € 

440 naar € 2.260. Deze stijging komt hoofdzakelijk doordat er in 

het najaar van 2015 een tweetal bestuursleden, samen met twee 

vrijwilligers, naar Liberia zijn gegaan zoals uitgebreid staat 

toegelicht in dit jaarverslag. Een deel van de kosten (ca. 2.000) die 

zij gemaakt hebben zijn vergoed, gezien het belang van dit bezoek 

voor onze relatie met SHIFSD. De overige kosten zijn met ca. € 

150 gedaald. 

 

PR & Subsidies 

In 2015 zijn de kosten voor PR middelen gestegen naar ruim € 700 

(2014: € 250). De uitgaven zijn echter ook gemaakt voor middelen 

waar de stichting nog recht op heeft of in voorraad heeft. 

Tegenover de hogere uitgaven stond ook een hogere subsidie van 

€ 980 (2014: € 840).  
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Donaties 

De donaties zijn ten opzichte van 2014 gestegen van ca. € 3.500 

naar € 5.200. Dit kwam met name door de vergoeding (€ 4.000) 

die Initiat nog ontving voor de spoedactie Ebola die in 2014 is 

uitgevoerd. In 2014 is € 2.500 aan donaties ontvangen voor de 

spoedactie. De reguliere donaties bedroegen € 1.200 en zijn licht 

gestegen ten opzichte van 2014 (€ 1.100).  

 

Activiteiten 

Vanaf 2014 wordt er gewerkt met een vast besteedbaar bedrag 

van €75,00 aan activiteitengeld. Hiermee heeft onze vrijwilliger 

Joyce Kievit investeringen gedaan als o.a. kraamkosten en inkoop 

van goederen. Hiermee heeft zij een marge behaald van € 647 

opgehaald door verkoop van goederen op Marktplaats, tijdens fairs 

en markten en in een 2e hands kledingwinkel. 

 

Tot slot is er een boekhoudkundige afwaardering van de voorraad 

geweest van € 825. Dit komt omdat de voorraad met ingang van 

dit jaar anders geadministreerd wordt en direct in de kosten wordt 

genomen. De afwaardering heeft derhalve niks te maken met meer 

of minder werkzaamheden vanuit de verkoopactiviteiten. 

 

Conclusie 

Er is een toename van de reservering geweest van € 1.636 doordat 

de toegezegde projectdonatie van stichting JONG van € 4.000,- is 

ontvangen in 2015 terwijl de kosten in 2014 zijn gemaakt. Dit 

wordt grotendeels gecompenseerd door de eenmalige reiskosten.   
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4.5 Begroting 2016 

 

Banksaldo per 01-01-2015: €3.784 

Uitgaven   Inkomsten 

 

Organisatie- 

Kosten 

 

Reiskosten  €150,00 

 

Bankkosten   €135,00 

 

Lidmaatschaps- 

Kosten Partin €60,00 

 

Steunsteentjes    €200 

 

Onvoorzien         €250 

 

PR 

 

Bedankkaarten 

+ nieuwsbrief €100,00 

 

Onderhoud  

website  €100,00 

 

Kraamactiviteiten 

Activiteiten- 

Budget               € 75 

 

 

Eigen 

actieopbrengst 

 

Vaste donateurs 

 

Eenmalige donaties 

 

Subsidie 

 

Vaste bijdrage 

Mondial 

 

PR-subsidie 

Mondial 

 

Kraamactiviteiten 

 

Verkoop voor 

organisatiekosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

€500 

 

€100 

 

 

 

€200 

 

 

€1.000 

 

 

 

 

 

€435 
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Toevoeging  

Reserves            €1.165 

 

 

Totaal   €2.235 Totaal  €2.235 

 

 

4.6 Toelichting op de begroting 

 

Exploitatiebegroting 

 

Organisatiekosten  

Onder het kopje organisatiekosten zijn een aantal posten nagenoeg 

hetzelfde aangehouden als in het afgelopen jaar. Het gaat hierbij 

o.a. om de reiskosten, bankkosten en lidmaatschapskosten voor 

Partin.  

 

PR & Subsidies 

Voor het jaar 2016 is bij Mondial Apeldoorn een eenmalige donatie 

en een donatie voor de onkosten voor het aanschaffen van PR 

materiaal ingediend en goedgekeurd. 

 

Kraamactiviteiten 

Per jaar reserveren wij 75,- investeringskosten voor het 

ondernemen van activiteiten. Een deel van de opbrengst van de 

gedane activiteiten komt ten goede aan de organisatiekosten van 

Initiat, een ander deel van de opbrengst komt ten gunste van 

toekomstige projecten. 

 

Reguliere donaties 

De donaties van stichting Iriszorg en particulieren zijn in lijn met 

de resultaten 2015 begroot. 
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Steunsteentjes 

Op dit moment is het bedrag voor steunsteentjes begroot in lijn 

met 2015.  

 

Projecten 

Er zijn geen concrete projectinkomsten opgenomen gezien de 

premature fase van de huidige projecten waarover Initiat in 

gesprek is. 

 

Resultaat 

Omdat er nog geen concrete projecten in de begroting zijn 

opgenomen wordt het resultaat toegevoegd aan de reservering. 

Het resultaat wordt begroot voor toekomstige projecten.  


