JAARSTUKKEN 2011
INHOUDSOPGAVE

Blz.

Jaarverslag van het secretariaat

2

Financieel verslag

7

Balans per 31-12-2011

8

Toelichting op de balans

8

Staat van baten en lasten 2011 en begroting 2012

9

Toelichting op de staat van baten en lasten

10

Toelichting op de begroting

11

Bijlage: verslag kascontrolecommissie

12

-1-

Jaarverslag Stichting Helping Hand Moldavia

Kinderen blij met hulp uit Nederland
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van onze stichting, waarmee wij u duidelijkheid willen geven over onze
doelstelling, activiteiten en resultaten in het afgelopen jaar 2011.
Doelstelling
Onze statutaire doelstelling is: kansarme mensen in heel Moldavië te helpen in hun ontwikkeling,
vooral op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Onze stichting biedt door haar activiteiten,
mensen in Moldavië de middelen om zelf hun armoedespiraal te doorbreken. We richten ons daarbij
zowel op directe hulp, als op lange termijntrajecten en daardoor op continuïteit. Uitgangspunt blijft
het stimuleren van de zelfredzaamheid. Bij ieder bezoek aan Moldavië kijken we naar de effecten van
de geboden hulp tijdens de vorige reis.
Onze samenwerking met onderwijsorganisatie Step by Step
Step by Step is een niet aan de overheid gebonden onderwijsorganisatie, die werkt zonder
winstoogmerk. Haar doel is Moldavië te ondersteunen bij de overgang naar een meer open en
democratische samenleving. Dit doet zij door het promoten van goed gefundeerde en toepasselijke
veranderingen in het landelijke onderwijssysteem. Terwijl SbS de verandering ondersteunt van een
autoritair “docentgericht” onderwijs naar een democratisch “kindgericht” onderwijs, is haar hoofddoel
te zorgen voor de noodzakelijke “kennis” om dit te waarborgen. Dit alles in samenwerking met o.a.
Unicef. Bij ieder bezoek kunnen we met eigen ogen aanschouwen hoe dit beleid stapje voor stapje
een verbetering teweegbrengt. Wij zijn blij dat ook wij daaraan iets kunnen bijdragen. Onze
aanvullende hulp, met boeken, goederen en financiële steun bij de diverse projecten, wordt zeer
gewaardeerd.

Ons boekenproject is een groot succes op de plattelandsscholen
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Onze samenwerking met de organisatie Speranţa
Speranţa ondersteunt gezinnen met gehandicapte kinderen in Chisinau. Op het dagcentrum worden
kinderen getest en hun mogelijkheden bekeken. Daarna wordt de hulpverlening gestart. Speranţa
organiseert ook diverse activiteiten, zoals koken, schilderen en knutselen. Iedere week is er een
jongerensoos; de kinderen hebben hier veel steun aan elkaar. De organisatie Speranţa zorgt tevens
voor vervoer naar school en weer terug naar huis. Veel kinderen kunnen - door hun handicaps - niet
met het openbaar vervoer mee en zijn hiervoor afhankelijk van Speranţa. Sinds drie jaar steunen wij
deze organisatie met o.a. rolstoelen, incontinentiematerialen, allerlei soorten hulpmiddelen en
educatief speelgoed. Zij hebben onze steun gevraagd bij het vervoer van de kinderen in rolstoelen.
Hun oude schoolbus is versleten, vaak kapot en eigenlijk niet geschikt voor rolstoelvervoer. In 2010
zijn wij gestart met het inzamelen van geld hiervoor. In 2011 hebben wij voldoende ingezameld om
een nieuwe aangepaste auto voor rolstoelvervoer te kunnen aanschaffen. Deze auto is geschikt voor
het vervoer van 5 personen plus 1 persoon in een rolstoel.

Aangepaste auto
voor rolstoelvervoer
Op 20 oktober 2011 hebben wij deze auto - tijdens een feestelijke bijeenkomst in Moldavië - officieel
aan Speranţa overgedragen. In de plaatselijke krant werd hiervan melding gemaakt. Een aangepaste
auto voor rolstoelvervoer is in Moldavië echt bijzonder. De Nederlandse consul was met zijn vrouw bij
de feestelijkheden aanwezig, evenals de directeur van onze partnerorganisatie Step by Step.

Feestelijke overdracht van de autosleutels
(Alle kinderen hebben vandaag hun mooiste kleding aan!)
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Onze samenwerking met Technische School nr. 4 in Chisinau
Technische School nr. 4 maakt sinds 2009 voor ons houten schuifbedden. Deze kinderbedden zijn, op
verzoek van onze partnerorganisatie Step by Step, in 2007 ontworpen in Nederland (bij het ROC
Leiden) en als proefmodel naar Moldavië gestuurd. In een leer/werk project heeft het ROC Leiden
daarna een 9-tal sets vervaardigd. Vanaf 2009 is dit project overgenomen door de technische school
voor houtbewerking in Chisinau. Wij zorgen voor de materialen en de school maakt met de leerlingen
deze schuifbedden. Daarna worden de bedden verspreid over diverse kinderdagverblijven. Ook andere
organisaties bestellen deze bedden nu bij de school.

Nieuw gemaakte bedden in Moldavië
Om de technische school vooruit te helpen, brengen wij jaarlijks in ons transport gereedschappen en
andere noodzakelijke goederen mee. In 2011 hebben Nederlandse leerlingen en docenten van ROC
Nova College, (Leerbedrijf Zebra) - op ons verzoek - een computernetwerk op deze school aangelegd.
400 leerlingen hebben nu de beschikking over internet en kunnen zich daardoor beter op hun
toekomst voorbereiden.

Computernetwerk actief
In 2011 zijn wij gestart met de renovatie van de doucheruimte in het woongebouw van de technische
school. Deze doucheruimte kon al 15 jaar lang niet meer gebruikt worden. Een armzalige toestand
voor de 300 intern wonende leerlingen. In 2012 hopen wij deze renovatie te kunnen afronden. Stap
voor stap worden de nodige werkzaamheden uitgevoerd.

Oude douches

nieuwe werkzaamheden
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Onze samenwerking met de organisatie Keystone
Keystone brengt kinderen met mentale en fysieke handicaps - die voorheen in internaten verbleven terug naar hun families. Deze gezinnen worden door Keystone begeleid en ondersteund. Voor
internaatskinderen die niet terug kunnen naar hun familie, worden kleinschalige groepswoningen
opgericht met 24-uurs begeleiding.
Wij ondersteunen deze projecten met hulpgoederen, zoals kleding, schoenen, incontinentiematerialen,
rolstoelen etc. Tevens bieden wij mogelijkheden om de zelfredzaamheid van deze gezinnen te
bevorderen. Ieder Keystone gezin kan hiervoor een aanvraag indienen. De hulpvraag kan bijvoorbeeld
zijn: aanschaf van een naai- of breimachine, een klein landbouwwerktuig of het opzetten van een
kippen- of konijnenfokkerij. Dit alles om te bewerkstelligen dat zij – op den duur – in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien.
Samenwerking met GaM Care België en Child Care Moldova
Voor het transport van de door ons verzamelde goederen en de aangepaste rolstoelauto hebben wij in
2011 hulp ontvangen van GamCare België en Child Care Moldova. Zij boden ons de mogelijkheid tot
deeltransporten.
Transport
In 2011 hebben wij de goederen uit ons transport verdeeld tussen Onderwijsorganisatie Step by Step,
organisatie Speranţa (ter ondersteuning van gehandicapte kinderen), organisatie Keystone (ter
ondersteuning van ex-internaatskinderen), diverse kindertehuizen, pleeggezinnen en technische
school nr. 4 in Chisinau. Deze organisaties zorgen er met elkaar voor, dat kinderen in Moldavië een
betere toekomst krijgen.
Bestuur en vergaderingen
Het stichtingsbestuur bestond in 2011 uit de volgende personen:
Henk van Veldhoven
Karel ten Broecke
Elly Spiekerman
Rietje Oostendorp
Anke Waijers

-

voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen lid
algemeen lid

Het bestuur kwam dit jaar vijf keer bijeen. Er zijn geen bestuurswisselingen geweest.
Publiciteit
 Nieuwsbrieven
In het afgelopen jaar zijn vijf nieuwsbrieven op onze website verschenen. Aan mensen die niet
over internet beschikken, worden de nieuwsbrieven - op verzoek - per post toegestuurd. Wij
streven ernaar iedere twee maanden een nieuwsbrief uit te brengen.


Folders
De folders met informatie over onze diverse projecten zijn dit jaar weer in grote oplagen
verspreid. De inhoud van onze algemene folder wordt steeds aangepast aan de actualiteit. In het
afgelopen jaar zijn totaal 1500 folders bij het secretariaat de deur uitgegaan.



Braderieën
Op verschillende braderieën hebben wij met een kraampje gestaan om goederen te verkopen en
aandacht te vragen voor onze projecten. Het is leuk om ook op deze manier contact te
onderhouden met donateurs.



Kerken
In vier verschillende kerken zijn dit jaar voor onze stichting collectes gehouden. De opbrengsten
waren voor verschillende projecten. Door de RK kerk in Voorschoten werden - samen met ons
vrijwilligersteam - diverse acties gehouden t.b.v. de rolstoelauto voor Speranţa. In juni 2011 werd
dit project officieel afgesloten met de overdracht van een cheque ter waarde van 27.500 euro.
Een geweldig bedrag, waar we alle gulle gevers heel dankbaar voor zijn.

Lopende projecten
Hieronder geven wij u een overzicht van de lopende projecten, met informatie over hetgeen wij
daarvoor hebben kunnen realiseren in 2011.
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Lijst met lopende projecten
Nr.

Omschrijving project

Gerealiseerd in 2011

001

Ondersteunen van scholen

100 kuub schoolmeubilair, schoolborden, computers,
muziekinstrumenten, etc.

003

Ondersteunen van pleegkinderen

Kleding, schoenen, sanitaire artikelen en educatief speelgoed.

005

Ondersteunen van gehandicapten

Kinderrolstoelen, loophulpmiddelen, incontinentiematerialen,
materialen voor slechtzienden, kleding, schoenen, sanitaire artikelen
en educatief speelgoed.

007

Transport/projecten bezoek

Twee deeltransporten zijn gerealiseerd (april/oktober) en diverse
projecten zijn bezocht (zie hiervoor ons reisverslag).

008

Schoenen

200 paar nieuwe schoenen zijn verdeeld over diverse kindertehuizen en families op het platteland.

009

Hulp aan gezinnen: Zelfredzaamheid

Kinderen met mentale en fysieke handicaps worden door de
organisatie Keystone - vanuit internaten - teruggeplaatst bij hun
families. Deze gezinnen ondersteunen wij met noodzakelijke
hulpgoederen, zoals kleding, schoenen, kinderrolstoelen, sanitaire
materialen, loophulpmiddelen, incontinentiematerialen en educatief
speelgoed. Vijf kleinschalige groepswoningen hebben wij financieel
ondersteund voor het opzetten van kippen- en konijnenfokkerijen.

010

Hulpbehoevende ouderen

Diverse rolstoelen, po/douchestoelen, rollators, loopstokken, etc.
Tevens werd een maaltijdenproject financieel ondersteund, om de
allerarmsten vooral in de wintermaanden bij te staan.

013

Ondersteunen van technische scholen

- Diverse gereedschappen zijn geschonken.
- Door Leerbedrijf Zebra werd een computernetwerk aangelegd.
Alle benodigde goederen hiervoor werden door ons bij elkaar
gebracht. *)
- We zijn een nieuw project gestart voor het renoveren van de
doucheruimtes.
- Leerlingen uit arme gezinnen hebben uit ons transport bedden,
matrassen en kleding ontvangen.

014

Actie Kinderen voor Kinderen

Een kinderdagverblijf in Santpoort heeft opnieuw schoenendozen
versierd en gevuld met cadeautjes. Deze dozen zijn geschonken aan
een kindertehuis.

017

Rolstoelauto

Aan de organisatie Speranţa hebben wij een nieuwe aangepaste
rolstoelauto kunnen schenken. Deze auto is in september naar
Moldavië getransporteerd.

*) In 2012 gaan wij verder met het plaatsen van computers op andere scholen in Moldavië. Hiervoor
wordt een apart project opgericht, t.w.: 011 Computerproject.
Opslagruimte
In de Gemeente Voorschoten hebben wij de beschikking over een kleine gratis opslagruimte. Van
hieruit hebben wij in 2011 twee deeltransporten kunnen verzorgen.
Afsluiting 2011
Door veel publiciteit, onze grote inzet en de vele mensen die onze stichting hebben gesteund, wordt
2011 met een goed gevoel afgesloten. We hebben alle reden om het nieuwe jaar vol vertrouwen
tegemoet te zien.
Bedanken van donateurs en vrijwilligers
Tot slot bedanken wij - langs deze weg - iedereen die ons in het afgelopen jaar met grote en met
kleine bedragen financieel ondersteunde. Onze dank gaat tevens uit naar de vele bedrijven (groot en
klein) die ons nieuwe kleding, schoenen, speelgoed en goederen schonken en aan alle particulieren
die ons hielpen met tweedehands materialen. Ook de vele vrijwilligers, die ons weer bij heel wat werk
hebben geholpen, komt opnieuw alle lof toe. Dankzij dit alles is er veel gerealiseerd. We hebben in
2011 opnieuw veel hulp gegeven aan kinderen met een handicap. Deze hulp zullen wij ook in het
komende jaar verder voortzetten.
Namens het bestuur:
Elly Spiekerman, secretaris
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Financieel verslag
Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2011 en de begroting met
betrekking tot het boekjaar 2012.
Als extra informatie vermelden wij hier ook de werkelijke gegevens over het vorige boekjaar
2010.
In 2008 ontvingen wij van de Belastingdienst een nieuwe beschikking, dat wij
voor onbepaalde tijd staan ingeschreven als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Donaties aan onze stichting zijn hierdoor voor de gevers fiscaal
aftrekbaar!
Dankzij veel grote en héél véél kleine donaties was het dit jaar weer mogelijk om de - geheel
belangeloos - aangeboden goederen naar Moldavië te brengen. GaM Care Belgium te
Houthalen heeft drie deeltransporten voor ons verzorgd.
Voor de technische scholen zijn veel giften binnengekomen en weer uitgegeven. Ondermeer
aan computers, maar ook voor sanitair. In het najaar van 2011 zijn wij samen met de
mensen in Moldavië begonnen met de renovatie van de doucheruimte in Technische School
nr. 4.
Het jaar is financieel goed afgesloten met een positieve reserve en we kunnen 2012 met een
gerust hart tegemoet zien.
Karel ten Broecke - penningmeester
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BALANS PER 31-12-2011
ACTIVA

2010

2011

PASSIVA

2010

2011

Reserves:
Saldi rekeningen *1)

7.874

17.194

Debiteuren (nog te ontvangen) *2)

1.563

500

Totaal

9.437

17.694

Project 002 Schoonwaterinstallaties
Project 003 Ondersteunen van pleegkinderen
Project 004 Houten schuifbedden
Project 005 Ondersteunen van gehandicapten
Project 006 Schoolboeken
Project 006A Subsidiabele kosten project 006
Project 007 Transport/projecten bezoek
Project 009 Hulp aan gezinnen (Keystone)
Project 010 Hulpbehoevende ouderen
Project 011 Computers
Project 013 Technische scholen
Project 016 Ondersteunen van internaten
Project 017 Rolstoelbus
Subtotaal

57
0
0
1.502
125
0
0
0
0
0
1.473
1.762
1.381
6.300

0
0
0
3.843
2.298
0
0
900
0
0
6.476
0
0
13.517

Reserve algemeen
Reserves totaal *3)

1.833
8.133

4.152
17.669

Crediteuren (nog te betalen) *4)

1.304

25

9.437

17.694

Totaal

TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1)

De saldi op de rekeningen zijn als volgt te specificeren:
€
14,50 ING 4960787
€ 17.179,34 ING Zakelijke Spaarrekening 4960787
€ 17.193,84 totaal

2)

Het bedrag bij debiteuren betreft:
€ 175,16 rente ING over 2011
€ 325,00 kerstgift 2011
€ 500,16 totaal
Deze bedragen zijn begin 2012 ontvangen.

PASSIVA
3)

Het bedrag aan reserve voor een project is het positieve verschil tussen de reserve
van 31.12.2010 plus de donaties voor dat project en de uitgaven die wij dit boekjaar
daarvoor hebben gedaan.
Voor een paar projecten zijn in Nederland goederen beschikbaar gesteld en donaties
ontvangen. Buiten de transportkosten voor deze goederen, waren er verder geen
andere kosten voor deze projecten. De (algemene) donaties en de reserves zijn
gebruikt om deze transportkosten te dekken. Ook zijn een paar projecten stopgezet.
Voor deze projecten is nu geen reserve meer aanwezig.
Project 9 is een nieuw gestart project, in 2012 start project 11.

4)

Het bedrag bij crediteuren betreft bankkosten en debetrente kwartaal 4 van 2011.
Deze bedragen zijn begin 2012 voldaan.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011
EN
BEGROTING 2012

Omschrijving

Werkelijk
2010
Baten
Lasten

Giften particulieren, bedrijven en subsidie
Giften en uit acties voor projecten:
Project 002 Schoon waterinstallaties
Project 003 Ondersteunen van pleegkinderen
Project 004 Houten schuifbedden
Project 005 Ondersteunen van gehandicapten
Project 006 Schoolboeken
Project 006A Subsidiabele kosten P 006
Project 007 Transport/projecten bezoek
Project 009 Hulp aan gezinnen (Keystone)
Project 010 Hulpbehoevende ouderen
Project 011 Computers
Project 013 Ondersteunen van techn. scholen
Project 016 Ondersteunen van internaten
Project 017 Rolstoelbus

150
50
722
1.350
1.767

8.000
2.000

4.000

7.457

2.454

10.000
5.000

10.000
12.000

20.000

39.811

40.892

379

2.000

9.629

4.366

2.000

635
1.251

700
300

516
779

500
300

1.381

2.536
524

Totalen

3.000

13.681

Bestuurs-/secretariaatskosten
Bankkosten en diversen
Rente

Begroting
2012
Baten
Lasten
8.000

269
12
1.438
3.291
2.690

15.155

1.500
2.500
1.000
5.000

Werkelijk
2011
Baten
Lasten

550
1.875
1.746
1.410
3.590

200

2.535

Uit reserves
Naar reserves

330
2.110
1.693
34.954
380
5.571

225

Projecten algemeen

Begroting
2011
Baten
Lasten
13.000

20.000

200

34.789

175

1.000

150

3.800

9.650
9.536

61.184

61.184
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37.000

37.000

66.243

66.243

35.800

35.800

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
 Van een caritas instelling in Voorschoten hebben wij een groot bedrag ontvangen voor
project 17 (rolstoelbus). Door allerlei acties samen met de RK parochie in Voorschoten en
d.m.v. vele giften brachten wij de helft van de kosten voor de bus bijeen. De caritas
instelling heeft dit bedrag verdubbeld tot totaal € 27.250 en zo konden we i.p.v. een
tweedehands bus een nieuwe aangepaste auto voor rolstoelvervoer kopen. De BPM en
de BTW moesten we voorschieten, maar die kosten hebben we later van de overheid
teruggekregen (opgenomen bij inkomsten en uitgaven). Ook de transportkosten van
deze rolstoelauto en de kosten voor officiële overdracht konden we betalen uit alle
ontvangsten.
 Van de overheid (NCDO) hebben wij het laatste subsidiedeel van de bijdrage voor
schoolboeken ontvangen. Tevens kregen wij een vergoeding voor de gemaakte onkosten
van dit project (publiciteit en accountantskosten).
 Het geld dat wij niet direct voor de dagelijkse gang van zaken nodig hebben, wordt
weggezet op een zakelijke spaarrekening.
Onder project 9 en onder projecten algemeen (baten en lasten) staan dubbel betaalde
en weer teruggestorte bedragen van € 640 respectievelijk € 600, die per abuis werden
overgemaakt.
LASTEN
 De kosten voor transport zijn als volgt te specificeren:
€
90,86
€ 3.200,00
€ 3.290,86

diverse kosten
2 deeltransporten door GaM Care België
totaal

 Bestuurs- en secretariaatskosten:
€
€
€

115,00
401,40
516,40

bestuurskosten
secretariaatskosten
totaal

 Bankkosten en diversen:
€
€
€
€

102,01
600,00
76,64
778,65

bankkosten
contributie Child Care Moldova
Kamer van Koophandel en verder diversen
totaal

De bankkosten betreffen kosten voor internetbankieren, bankpassen en overschrijvingen.
Bij geld overmaken naar Moldavië nemen wij alle kosten voor onze rekening.
Algemene opmerking
Indien aan een project meer is uitgegeven dan ervoor is ontvangen inclusief de aanwezige
reserve voor dit project (bijvoorbeeld project 007: transportkosten), wordt het meerdere
betaald uit de donaties zonder een specifiek karakter.
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TOELICHTING OP DE BEGROTING
Het is ook nu weer moeilijk een goede inschatting te maken van giften in 2012. Zijn de
giften van sommige bedrijven en particulieren uit 2011 structureel voor de komende jaren of
waren ze eenmalig? Zullen er, mede door de website en de groeiende naamsbekendheid,
nieuwe donateurs bijkomen? De economische problemen in ons land hebben ons zo te zien
niet geraakt, maar wat zullen onze donateurs doen als we de hervormings- en
bezuinigingsmaatregelen van het kabinet gaan merken? We blijven dus voorzichtig begroten.
 Ons nieuwe project is het computerproject ten behoeve van diverse scholen. In
Nederland brengen wij alle benodigde materialen bijeen en bij Leerbedrijf Zebra in
Hoofddorp worden de computers bedrijfsklaar gemaakt. Na het transport naar Moldavië
worden de computers door leerlingen uit Hoofddorp, die voor deze stage een paar weken
naar Moldavië gaan, geïnstalleerd. Dit gebeurt onder leiding van hun docenten.
 Voor hulp aan gezinnen heeft de organisatie Keystone contact met ons gezocht. Op min
of meer structurele basis maken wij aan hen een bedrag over, dat wordt gebruikt om
gezinnen op weg te helpen met een eigen onderneminkje; een soort micro krediet.
Keystone zorgt voor de nodige hulp en begeleiding en informeert ons over de resultaten.
 We hebben nog steeds de beschikking over een kleinere gratis opslagruimte in
Voorschoten. De goederen die we daar verzamelen worden in 2012 door transportbedrijf
Mission & Reliefs opgehaald en door hen, al dan niet als deeltransport, naar Moldavië
getransporteerd.


Wij zullen indien mogelijk af en toe zo’n transport begeleiden en onze projecten
bezoeken. Wij willen uiteraard weten of het door ons overgemaakte geld op de juiste
wijze besteed is. Belangrijk hierbij is het contact met onze projecten en onze
partnerorganisatie Step by Step.

 Voor technische school nr. 4 zijn we in 2011 een leer/werkproject gestart om de sanitaire
problemen in de woongebouwen aan te pakken. Dit project wordt in fases uitgevoerd. De
voortgang is afhankelijk van donaties, die hiervoor zullen binnenkomen. Eind 2012 hopen
we de nieuwe doucheruimte gerealiseerd te hebben.
Voor dit project is het nodig dat wij met een technisch adviseur af en toe het werk ter
plekke begeleiden. De daarmee gemoeide reiskosten worden onder dit project geboekt.
Financiële steun om dit project af te maken blijft welkom!
Afhankelijk van de donaties die wij ontvangen, kunnen méér projecten worden ondersteund.
Pas als hierover duidelijkheid bestaat, nemen wij daar een beslissing over. Dit is niet als
zodanig in de begroting opgenomen.
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