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VOORWOORD 
 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Initiat.  

Het jaar 2016 stond voor  Stichting Initiat in het teken van een project om onze 

partner SHIFSD te ondersteunen bij het verzelfstandigen van hun organisatie. 

Van de beroepsopleidingen die SHIFSD verzorgt zijn de eerste studenten 

afgestudeerd. SHIFSD zal met financiële ondersteuning van Stichting Initiat een 

kippenschuur en een varkensstal bouwen. Door het fokken van kippen en 

varkens beoogt SHIFSD een deel van de lopende kosten te kunnen betalen. 

Hoofdstuk 1 beschrijft de doelstelling, achtergrond en organisatiestructuur van 

Stichting Initiat. 

Hoofdstuk 2 gaat over onze partnerorganisatie SHIFSD, onze samenwerking en 

projecten.  

Hoofdstuk 3 gaat over de activiteiten van Stichting Initiat in Nederland.  

Hoofdstuk 4 tot slot geeft het financiële verslag over 2016 en de begroting voor 

2017, 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 2017!  

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Stichting Initiat 
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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.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wildeganzen.nl/home/
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Organisatiestructuur

 
 

In 2016 bestond het bestuur van Stichting Initiat uit een dagelijks bestuur van 

vijf personen. Ook zijn er 2 coördinatoren en enkele vrijwilligers actief. 

Vrijwilligers zetten zich incidenteel in, tijdens diverse activiteiten.  

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 

Coördinator PR & 
Communicatie    

 
Marco van 't Hof 

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 ontwikkelings-

organisatie 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 Buduburam 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 

2. Seksegelijkheid 

3. Zelfredzaamheid 

4. Goed bestuur en aansprakelijkheid 

5. Respect voor mensenrechten 

6. Gedeeld leiderschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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2.2 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. 

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.  

In 2017 zal er opnieuw een werkbezoek plaatsvinden. 

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.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van SHIFSD: www.shifsd.org 
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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. 

Hierin staan ook de hulpvragen die door SHIFSD gesteld zijn. In 2016 heeft het 

bestuur van Initiat besloten om een bijdrage te leveren aan het initiatief om 

varkens en kippen te houden en fokken. 

 

2.4  Ondernemingsplan Varkens en Kippen 

 

De Turing Foundation ondersteunt het TVET project voor 2 jaar (2016-2018), 

door deze opleidingen te financieren. Er is daarom een grote noodzaak om 

additionele fondsen te werven om de toekomst van het TVET veilig te stellen en 

het aantal opleidingen uit te breiden. Daarom heeft SHIFSD drie 

ondernemersplannen opgesteld waarmee inkomsten verworven kunnen worden 

die worden geherinvesteerd in het TVET project. Een daarvan is het 

ondernemersplan varkens en kippen. 

 

Het doel van dit project is om een varkens- en kippenbedrijf te beginnen, zodat 

SHIFSD een additioneel inkomen kan verwerven voor het 

beroepsopleidingencentrum. Dit project is een van de mogelijke 

inkomstengenererende projecten die SHIFSD naast de beroepsopleidingen wil 

uitvoeren, zodat over een aantal jaar het TVET financieel zelfstandig is. Stichting 

Initiat is een samenwerking aangegaan met de Ten Brinke Foundation, die het 

gehele project financieel ondersteund. 

 

 

 

 

 

 

https://www.tenbrinke.com/ten-brinke-foundation-nl.html
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Probleem 
 

SHIFSD heeft al verschillende 

succesvolle (sociale) projecten 

uitgevoerd. Tot nu toe is de 

uitdaging gebleken om deze 

projecten en de organisatie zelf 

financieel zelfvoorzienend te 

maken.  

SHIFSD heeft verschillende 

andere projecten en 

ondernemingen onderzocht en 

met deze kennis het 

‘Ondernemingsplan varkens- en kippen’’ ontwikkeld. 

In de gebieden Barnersville en Johnsonville, waar het MYTC staat, is een grote 

vraag naar kwalitatief goed varkens- en kippenvlees. Er zijn geen varkens- of 

kippenbedrijven in de wijde omgeving, terwijl er meer dan 60.000 mensen 

wonen. 

Doelstellingen 

 

De doelstellingen van het project zijn: 

 

1. Inkomsten te genereren die SHIFSD zal herinvesteren in het 

beroepsopleidingencentrum, zodat deze na een aantal jaar (met 

additionele inkomstengenererende projecten) financieel zelfstandig zal 

worden. 

2. Het aanbieden van kwalitatief goed en betaalbaar varkens- en 

kippenvlees aan de inwoners van Johnsonville en Barnersville en 

omgeving. 

3. Het bieden van praktijkervaring aan gemotiveerde boeren in de 

omgeving, zodat zij met de verzorging van de varkens en kippen ervaring 

kunnen opdoen (onder begeleiding) voor hun eigen bedrijfsvoering. 

4. Het gebruiken van de varkens en kippen voor het 

schoolvoedselprogramma, zodat studenten minder snel zullen stoppen 

met hun opleiding. 

 

Doelgroepen van dit project 

De primaire doelgroepen van SHIFSD zijn 

kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. 

SHIFSD stelt hen in staat om een 

beroepsopleiding te volgen en dit varkens- en 

kippenproject zal deze doelstelling 

ondersteunen door financiële zelfstandigheid te 

bewerkstelligen. 
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Ook boeren in de omgeving 

zullen baat hebben bij dit 

project, aangezien zij een kans 

krijgen om praktijkervaring op te 

doen met het verzorgen van 

varkens- en kippen. Zo kunnen 

zij hun eigen bedrijfsvoering 

verbeteren. 

Daarnaast zullen inwoners van 

Johnsonville en Barnersville baat 

hebben bij dit project, door het 

aanbod van kwalitatief goed en 

betaalbaar varkens- en 

kippenvlees. 

Het terrein waarop het scholengebouw staat is groot. SHIFSD laat een aantal 

arme vrouwen uit de omgeving gratis een gedeelte van het land bewerken. Zo 

wordt het terrein netjes bijgehouden en kunnen de vrouwen hun gezin voeden 

en een gedeelte van de oogst verkopen op de markt. Wanneer dit project is 

uitgevoerd en er op het terrein een varkens- en kippenstal staat zullen deze 

vrouwen hier ook van leren. Zij zullen leren hoe zij op hun eigen stukje land 

mogelijk voor een aantal varkens en kippen kunnen zorgen en zo hun eigen 

inkomsten verhogen. 

Methodologie 
 

De methodologie van het project zal bestaan uit het kopen, grootbrengen en 

verkopen van de varkens, biggen en pluimveeproducten aan inwoners van 

Johnsonville, Barnersville en omgeving. Een gedeelte van de productie zal 

gebruikt worden voor het voedselprogramma voor studenten van het TVET. 

Een gedeelte van de opbrengst zal gebruikt worden om het varkens- en 

kippenproject te onderhouden: 

 Medicatie en behandelingen voor de kippen en varkens 

 Voer, wordt aangeschaft via een leverancier in het centrum van Monrovia 

 Bouwmaterialen voor stallen 

 Dierenverzorger 
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3.  ACTIVITEITEN IN NEDERLAND 
 

 

3.1 Fondsenverwerving 

 

In 2016 heeft Stichting Initiat fondsen geworven voor het Varkens en Kipppen 

project. Er zijn projectaanvragen naar verschillende fondsen gestuurd. We 

werden uitgenodigt door de Ten Brinke Foundation om daar tijdens een 

bestuursvergadering een presentatie gegeven. De dag daarop werden we gebeld 

met het goede nieuws: zij zouden het volledige project ondersteunen! SHIFSD 

zal met de uitvoering van het project in 2017 starten.  

 

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: 

- Springtime Festival, Apeldoorn 

- Kofferbakverkoop, Apeldoorn 

- Festival Mondial, Apeldoorn 

Wij informeerden het publiek over de activiteiten van Stichting Initiat en 

verkochten Afrikaanse en tweedehands artikelen. Daarnaast werden er artikelen 

verkocht via Marktplaats.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

     

 

Partin is een brancheorganisatie voor Particuliere  

Initiatieven (PI’s). Zij willen deze initiatieven een  

stem geven bij discussies over ontwikkelings- 

samenwerking 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 

 

 

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.partin.nl/
http://www.wildeganzen.nl/home/
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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://bureauinternationalesamenwerking.nl/index.php?Page=1


  IBAN NL09INGB0009387421 

13 

 

 

4.  FINANCIEEL VERSLAG 
 

4.1 Balans en Resultatenrekening 2016 

 

 
 

 

4.2 Toelichting op de resultatenrekening 2016 

 

Organisatiekosten  

De organisatiekosten zijn ten opzichte van 2015 gedaald van € 2.260 naar € 

497. Deze daling komt hoofdzakelijk doordat er in het najaar van 2015 een 

tweetal bestuursleden, naar Liberia zijn gegaan. De overige kosten zijn gestegen 

met € 215, met name door ons lidmaatschap met Bureau Internationale 

Samenwerking (€ 140). 

 

PR & Subsidies 

In 2015 zijn de kosten voor PR middelen gedaald naar € 27 (was ca. € 700). Er 

zijn in 2016 geen kosten gemaakt voor promotie- en communicatiemiddelen.  

 

 

 

Jaarrekening 2016

Debet Credit

Reservering

Reservering Initiat 4.297€            

Liquide middelen

Kas 295€               Vlottende passiva

Bankrekening 15.026€          Vooruitontvangen bijdragen 11.024€          

Totaal 15.321€          Totaal 15.321€          

Kosten Opbrengsten

Organisatiekosten Donaties

Bankkosten 141€               Donaties particulier 129€               

Lidmaatschappen 209€               Goededoelenshop 194€               

Organisatiekosten 147€               Vaste donaties, bedrijven

497€              Stichting Iriszorg 313€               

Mondial 200€               

PR Activiteiten  

Kosten website abonnement 27€                 Bruto marge verkoop 201€               

Toename reservering 512€              

 

Totaal 1.036€            Totaal 1.036€            

Balans per 31-12-2016

Resultatenrekening
Saldo Stichting Initiat per 01-01-2016: € 3.784
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Donaties 

In 2016 zijn de donaties ten opzichte van 2015 gedaald van ca. € 5.200 naar  

€ 835. Dit kwam met name door de vergoeding (€ 4.000) die Initiat nog ontving 

voor de spoedactie Ebola in 2015. De reguliere donaties bedroegen € 835 en zijn 

licht gedaald ten opzichte van 2015 (€ 1.189).  

 

Activiteiten 

De marge op de kraamverkopen bedroeg in 2016 € 201 en zijn gedaald t.o.v. 

2015 (€ 647). 

 

Overig 

De ontvangen donatie van de Ten Brinke Foundation voor het Varkens en 

Kippenproject in Liberia (€ 11.024) is als aparte reservering opgenomen op de 

balans. Deze wordt in 2017 uitgekeerd maar heeft geen resultaatsimpact. 

 

Conclusie 

Er is een toename van de reservering geweest van € 512.   
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4.3 Begroting 2017 

 

 
 

 

4.4 Toelichting op de begroting van 2017 

 

Organisatiekosten  

Onder het kopje organisatiekosten en PR kosten zijn een aantal posten nagenoeg 

gelijk gehouden aan het afgelopen jaar. Het gaat hierbij o.a. om de reiskosten, 

bankkosten en lidmaatschapskosten voor BIS en Partin.  

 

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 Stichting Initiat, een ander deel van de 

opbrengst komt ten gunste van toekomstige projecten. 

 

Reguliere donaties 

De donaties van stichting Iriszorg en particulieren zijn uit voorzichtigheid iets 

gedaald in de begroting ten opzichte van de realisatie in 2016. 

 

Steunsteentjes & onvoorzien 

Hier zijn nog geen concrete bestemmingen voor. Eventuele uitgaven zullen 

gedurende het jaar beoordeeld worden.  

 

Projecten 

De donatie die wij in 2017 zullen uitkeren aan SHIFDS is geen onderdeel van de 

resultaatbegroting. Het bedrag is eind 2016 ontvangen en gereserveerd op de 

balans en zal in 2017 overgemaakt worden in tranches.  

 

Resultaat 

Het resultaat wordt gereserveerd voor toekomstige organisatiekosten en 

projecten.  

Begroting 2017

Banksaldo op 1 januari 2017: € 4.297

Organisatiekosten Donaties

Reiskosten 100€          Vaste donateurs 400€          

Bankkosten 135€          Eenmalige donaties 150€          

Lidmaatschap Partin & BIS 210€          550€          

Steunsteentjes 100€          Subsidies

Onvoorzien 100€          Vaste bijdrage Mondial Apeldoorn 200€          

645€          

PR

Bedankkaarten + nieuwsbrieven 50€            Kraamactiviteiten

Onderhoud website 50€             Totaal verkopen 200€          

100€          

Kraamactiviteiten

Activiteitenbudget 75€            

Toevoeging reserve 130€          

Totaal uitgaven 950€          Totaal inkomsten 950€          

Uitgaven Inkomsten


