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Bestuursverslag 2014
1. Oprichting, doelstelling en missie
De Stichting Ondersteuning Kitale-project (hierna: SOK) is opgericht op 17 maart 1997.
De Stichting heeft als statutair omschreven doel:
 het ondersteunen van medische projecten in het district Kitale, Kenia;
 het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
Dat wil in de praktijk zeggen dat de stichting (hierna te noemen SOK) als doel heeft via
wervingsactiviteiten de medische projecten van de Mount Elgon Trust (zie onder punt 4), die onder
leiding staat van de Nederlandse tropenarts Bea Andersen-Schipper, met geld en goederen te
ondersteunen.
SOK heeft als missie om de ontwikkeling van de bevolking op met name medisch en hygiënisch
gebied in de regio te helpen bevorderen door bij te dragen aan projecten die o.a. streven de
kindersterfte en de sterfte van zwangere vrouwen drastisch te verlagen en de verspreiding van
ziektes als malaria en aids te stoppen. Hiermee sluit SOK aan op de Millennium
ontwikkelingsdoelen 4,5 en 6. In de loop van de jaren na de oprichting kon al heel veel van deze
missie worden gerealiseerd via het opzetten van faciliteiten zoals een nieuwe kliniek, een
orthopedische werkplaats, een HIV/Aidscentrum annex mobiel team en een röntgengebouw. Er
blijft echter nog veel te wensen over. In overleg met de Trust en zusterstichting Elimu Mount Elgon
is besloten er naar te streven in het jaar 2020 de activiteiten van de drie organisaties tot een
minimum te beperken en de verschillende eenheden op de site ( ziekenhuis,scholen etc.) zo
zelfstandig mogelijk te laten opereren inclusief het werven van de benodigde middelen. Een
verzelfstandigingsplan in fases wordt daarvoor opgezet.

2. Bestuur
Het bestuur van SOK vergaderde in 2014 tweemaal. Veruit de meeste contacten tussen de
bestuursleden verlopen telefonisch en via e-mail. De voorzitter spreekt Bea Andersen - Schipper
persoonlijk elke keer als ze in Nederland is. De rest van de communicatie met haar verloopt
voornamelijk via e-mail.
De bestuurssamenstelling is als volgt:
Chiel Ribbens
Voorzitter
Jasper van Vliet
Penningmeester
Irma Honing
Secretaris
Joyce Gademan
Bestuurslid (vanaf november 2014)
Marije Puyenbroek
Bestuurslid
Ruud Ross
Bestuurslid (tot november 2014)
Geert Schipper
Bestuurslid
De bestuursleden stellen hun tijd belangeloos ter beschikking van SOK. Daarnaast wordt SOK
ondersteund door een aantal personen en organisaties die op vrijwillige basis een bijdrage leveren
aan de geldwervingsprojecten.
Met onze zusterstichting Elimu Mount Elgon, die zich richt op de onderwijsprojecten van de Mount
Elgon Trust, wordt regelmatig overleg gevoerd om de activiteiten op elkaar af te stemmen.
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3. Communicatie
Communicatie met donateurs en andere (potentiële) sponsoren en betrokkenen is van groot
belang om de doelstelling van onze stichting te realiseren. Daarvoor heeft SOK ook in 2014 weer
diverse communicatiemiddelen gebruikt:


Onze website (www.sokitale.nl) kreeg in de tweede helft van het jaar te maken met
technische problemen waardoor de actualiteitswaarde van de site snel achteruit ging.
Samen met onze zusterstichting Elimu Mount Elgon wordt gewerkt aan een nieuwe
website die in 2015 online moet zijn. Ondertussen worden op de oude website de laatste
ontwikkelingen gemeld.



Tweemaal werd een nieuwsbrief naar alle donateurs en andere belangstellenden
gestuurd. Het belangrijkste onderdeel daarvan, volgens de lezers, is het verslag van Bea
en haar medewerkers over de recente ontwikkelingen op medisch gebied. Om de kosten
te drukken tracht het bestuur de verzending per post te limiteren en zoveel mogelijk per
e-mail te sturen. Helaas zijn lang niet alle e-mail adressen bekend.



Tijdens de voordrachten aan verenigingen en organisaties in het verslagjaar werd
uitgebreid gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie meestal gecombineerd met
delen uit de in 2011 opgenomen film.



Zodra de nieuwe website online is zal meer aandacht besteed worden aan het inzetten van
de sociale media voor de geldwervingsactiviteiten.

4. NGO Mount Elgon Trust
Ontstaan en ontwikkeling
Midden jaren negentig heeft de Nederlandse tropenarts Bea Andersen- Schipper zich gevestigd in
West Kenia, om precies te zijn nabij het dorpje Chepchoina. Haar echtgenoot Bob Andersen is de
eigenaar van Mount Elgon Orchards, een fair trade land- en tuinbouwbedrijf (vooral rozen) dat al
bestaat sinds 1920 en inmiddels werkgelegenheid biedt aan meer dan 900 werknemers uit de regio
( www.mtelgon.com).
In 1996 heeft Bea Andersen een kliniek opgezet van waaruit zij medische zorg biedt aan de lokale
bevolking (een nieuwe kliniek kwam in 2007 gereed). In 1998 volgde een kleuter - en basisschool
met twee lokaaltjes die in de loop van de volgende 5 jaar uitgegroeid zijn tot een volledige kleuteren basisschool met 11 lokalen. Deze projecten werden gefinancierd met eigen middelen.
Om haar werk een meer officiële en zakelijke basis te geven werd in 2005 de Mount Elgon Trust
opgericht. Deze Trust is een geregistreerde overheidsonafhankelijke welzijnsorganisatie, een NGO
(Non-governmental organization). Deelnemers aan deze Trust zijn de farm, de regionale katholieke
kerk en een vertegenwoordiger van de bevolking. De Trust staat onder leiding van Bea Andersen.
Een percentage van de winst die Mount Elgon Orchards maakt, wordt gedoneerd aan de Trust.
Hoofdzakelijk bestaat deze ondersteuning uit het dekken van de exploitatiekosten van de kliniek
(o.a. personeel en onderhoud). Gebouwen en grond etc. zijn nu eigendom van de Trust. De
investeringen voor nieuwe projecten van de Trust worden voorgelegd aan de partnerorganisaties in
Nederland, de Stichting Ondersteuning Kitale –project (SOK) voor medische projecten en de
Stichting Elimu Mount Elgon voor de onderwijsprojecten.

4

Stichting Ondersteuning Kitale-Project
Hilversum, Nederland

5. Fondsenwerving.
De belangrijkste activiteit van SOK is het in Nederland bekendheid geven aan het werk van Bea
Andersen in Kenia op medisch gebied en het inzamelen van geld voor haar projecten. Ook in 2014
zijn hiervoor door het bestuur een aantal activiteiten ontplooid (voor de opbrengsten zie het
financieel overzicht):
 De parochie Vierakker/ Wichmond hield ook dit jaar weer een actie voor SOK in het kader
van de vastentijd. We zijn hen daarvoor zeer dankbaar!
 In juni vond weer de voorjaarsrozenactie in de woonomgeving van de voorzitter plaats.
Steeds meer buurtgenoten genieten van de hoge kwaliteit van de rozen en worden
betrokken bij de SOK activiteiten.
 Ook in juni werd deelgenomen aan de jaarmarkt van het landgoed Duin en Kruidberg in
Santpoort, waar in de SOK kraam vooral producten uit Kenia werden verkocht
 In juli werd door de Huisduinse gemeenschap ( bij den Helder) het “rondje Cultuur”
georganiseerd. SOK was op dit evenement aanwezig met kunstproducten uit Kenia die
verkocht werden ten bate van haar projecten.
 In november kon SOK deelnemen aan de bazaar van de Ontmoetingskerk in Haarlem met
de bekende producten. Veel bezoekers gingen met een kerstcadeautje dan wel met een
bos rozen huiswaarts. Naast de opbrengst van de verkoop in de SOK stand kregen we ook
een deel van de totale opbrengst van de bazaar. Voorafgaand aan de bazaar was er weer
een halfjaarlijkse rozenactie in de woonomgeving van de voorzitter. Ook nu weer een
succes.
 In december vond de Kerstmarkt in het Fort Kijkduin plaats. SOK was ook hier present
met een kraam vol interessante kerstproducten.
 De Koningin Juliana school in Den Helder hield in december haar traditionele kerstviering
met alweer een extra promotie voor SOK. Hopelijk wordt deze traditie voortgezet.
 In samenwerking met BIS (bureau voor internationale samenwerking) werd een
informatiepakket opgesteld waarin de achtergrond van SOK werd vermeld en een
overzicht werd gegeven van de projecten waarvoor in 2014 geld werd geworven. Dit
informatie pakket werd toegestuurd aan een selectie van fondsen en instellingen die goede
doelen sponsoren. Deze actie was zeer succesvol en heeft er toe geleid dat een aantal
projecten in omvang kon worden uitgebreid (voor meer details over fondsen en
opbrengsten zie het financieel overzicht).
 Een belangrijk deel van de geldwervingsinkomsten wordt gevormd door jaarlijkse bijdragen
van donateurs en eenmalige giften van particulieren en organisaties. We zijn alle gulle
gevers zeer dankbaar voor hun ondersteuning van onze stichting.
 De opbrengsten uit bovengenoemde activiteiten werden in 2014 in de meeste gevallen
verhoogd met 55% door de Stichting Wilde Ganzen waar intensief mee werd
samengewerkt.
 Al deze activiteiten hebben er toe geleid dat er in 2014 een recordbedrag aan giften is
binnengekomen waarvoor we zeer dankbaar zijn.
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6. Projecten in Kenia
In 2014 is een aantal medische projecten afgerond dan wel opgestart. De behoefte aan een project
wordt bepaald door de Trust in overleg met de lokale bevolking. De financiering daarvan gaat in
overleg met SOK die daarvoor dan de financiële middelen via medefinanciers en
geldwervingscampagnes tracht te vinden. Bea speelt in het planningsproces een cruciale rol. Naast
het vinden van de investeringsgelden is het van belang dat de exploitatiekosten gedekt kunnen
worden. Tijdens en na afloop van het project legt de Trust verantwoording af over de vorderingen
van het project en de besteding van de gelden. SOK legt weer verantwoording af aan sponsoren
via de financiële verslaglegging. Bij elk project is het van groot belang het zodanig op te zetten dat
het na verloop van tijd overgedragen kan worden aan de overheid of aan lokale instanties.
Zodoende wordt de duurzaamheid van de projecten gewaarborgd.
Hieronder volgen de projecten die in 2014 zijn afgerond, onderhanden waren of zijn goedgekeurd
voor uitvoering:
 In het laatste kwartaal van 2011 is het Orthopedie projectplan geschreven en ingediend
voor medefinanciering bij Impulsis. Deze laatste heeft het projectplan goedgekeurd
waardoor we konden starten met de geldwerving. Het project houdt o.a. in het sluiten van
de kleine orthopedische werkplaats in de stad Kitale en de bouw van een orthopedisch
centrum annex fysioruimte bij de kliniek op het terrein van de Trust. Daarnaast wordt het
team uitgebreid met twee personen die o.a. een mobiel team gaan vormen om in de wijde
omgeving patiënten op te sporen en te behandelen. Voor dit team is ook een
vervoermiddel nodig. Tevens moeten de gebouwen worden ingericht en moet moderne
apparatuur worden aangeschaft. Het totale project moet in een periode van drie jaar
worden gerealiseerd ( geldwerving plus bouw en inrichting).
In 2012 kon de bouw van het orthopedisch centrum op het terrein van de Trust worden
afgerond. In 2013 kon de fysioruimte worden ingericht met de gedoneerde materialen uit
een eerder gestuurde container met ingezamelde hulpgoederen uit Nederland. Eveneens
werd de broodnodige harsoven met toebehoren in Nederland gekocht ( was niet in Kenia
te koop).Het vervoer naar Kenia liep grote vertraging op. Begin 2014 is dit vervoer
gerealiseerd zodat de nieuwe apparatuur daarna in de workshop kan worden geïnstalleerd.
Eind 2014 kon een vervoersmiddel voor het team worden aangeschaft en de dependance
Endebess worden ingericht, waarmee het project succesvol kon worden afgesloten.
 Eind van het jaar 2012 kon het project Ambulance worden gestart. Het voorstel daarvoor
werd goedgekeurd door de Stichting Wilde Ganzen waardoor we de
geldwervingsactiviteiten konden starten. Een belangrijke reden om het ambulance project
in gang te zetten is het feit dat vooral gedurende de regentijd patiënten die bijvoorbeeld
voor een operatie vervoerd moeten worden naar een ziekenhuis elders door de
onbegaanbare wegen niet met het bestaande busje vervoerd kunnen worden. Er was al
lange tijd behoefte aan een 4wheeldrive ambulance om dit probleem op te lossen. Gezocht
werd naar een volledig ingerichte ambulance waarvoor specifiek personeel wordt opgeleid.
Door een zeer hoge bijdrage van een particulier en die van de Stichting Wilde Ganzen kon
het project voor een groot deel worden gerealiseerd. De ambulance is in 2013
aangeschaft. In 2014 zijn nog enkele medische apparaten geïnstalleerd en enkele
chauffeurs opgeleid waarna de ambulance volledig inzetbaar is. Een grote tegenvaller bij
dit project was dat de Keniaanse regering in de tijd tussen bestelling en aflevering van de
ambulance besloot dat op dit soort producten BTW geheven moet worden. Er werd met de
overheid onderhandeld om in dit specifieke geval van BTW heffing af te zien. Helaas heeft
dat geen positief resultaat gehad.
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In 2013 werd een nieuw geldwervingsproject voor de bouw van de tweede serie (ditmaal
4 ) huizen gestart. Door de groei van de kliniek en het feit dat er geen huurhuizen voor het
personeel beschikbaar zijn moet de eerste serie van 6 huizen worden uitgebreid om het
personeel te kunnen houden en in aantal te kunnen vergroten. Dit project is door de
St. Wilde Ganzen goedgekeurd en zal dus door deze organisatie worden meegefinancierd.
De kosten per huis zijn inmiddels gestegen tot € 4000,- In 2014 zijn deze huizen
opgeleverd. In de toekomst worden nog meer huizen voorzien.
In 2014 is de geldwerving gestart voor de bouw van weer vier huizen voor de staf van de
kliniek. De geldwervingscampagne kon succesvol worden afgesloten zodat in 2015 met de
bouw kan worden begonnen.
Een nieuw project waarvoor in 2014 geld werd geworven was het project voor preventieve
tandzorg voor basisschoolkinderen. De Andersen kliniek biedt tandzorg door middel van
een tandheelkundige met een zeer eenvoudig ingerichte ruimte. Veel mensen wachten om
financiële redenen met een bezoek aan de tandarts tot het allerlaatst zodat dan vaak de
enige mogelijkheid nog is om de tand te trekken. Ook tandenpoetsen is geen dagelijkse
bezigheid. Daarom is preventieve tandzorg van groot belang. Het plan is om voor de
kinderen van de Andersen Primary School ( ongeveer 850 leerlingen) een
tandenpoetsprogramma op te zetten waardoor de kinderen op school dagelijks poetsen en
voorlichting over mondhygiëne krijgen en in de kliniek hun gebit wordt gecontroleerd en
zonodig behandeld. Hiervoor moet bij de school een faciliteit voor het poetsen worden
gebouwd met gereinigd watertoevoer en twaalf wasbakken. Daarnaast wordt een
voorlichtingsprogramma opgezet over het belang van goede mondhygiëne. De benodigde
gelden hiervoor zijn binnen en wel zodanig dat in 2015 ook nieuwe apparatuur voor de
tandheelkundige afdeling van de kliniek kan worden aangeschaft.
Een aantal jaren geleden is een röntgenapparaat in de kliniek geïnstalleerd in een speciaal
daarvoor ingericht gebouw. Dit apparaat kan niet meer probleemloos worden gebruikt
aangezien de processor kuren vertoond die niet afdoende kunnen worden verholpen.
Daarom is in 2014 geld geworven voor de aanschaf van een nieuwe processor zodat in de
komende jaren goede foto’s genomen kunnen worden, de juiste diagnose kan worden
gesteld en een optimaal behandelplan voor de patiënten kan worden aangeboden. Ook
voor dit project waren in 2014 de benodigde gelden ontvangen. De nieuwe processor kon
worden aangeschaft en geïnstalleerd en het betrokken personeel kon worden opgeleid.
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7. Overige bijdragen SOK aan de Trust


Opleiding
Een zeer belangrijke activiteit van de Trust is het opleiden van lokale medewerkers zodanig
dat ze zo veel mogelijk zelf de activiteiten kunnen managen en uitvoeren.
Bijna alle activiteiten op medisch gebied worden nu al geleid door lokale medewerkers.
Continuïteit en uitbreiding blijven een grote zorg. SOK draagt samen met andere sponsoren
bij aan de financiering van deze opleidingsactiviteiten.
De clinical officer David Barasa volgt een opleiding voor arts. Hiervoor zoekt SOK nog
sponsoren.
Dickens Onyango heeft zijn studie beëindigd als fysiotherapeut en is toegevoegd aan het
orthopedie team.
De lijst van aanvragers voor een opleiding is groot. Helaas is het niet eenvoudig financiële
middelen voor dit doel te vinden.



Speciale operaties:
De Andersen kliniek heeft geen eigen chirurgische afdeling. Patiënten die een operatie
moeten ondergaan worden meestal vervoerd naar o.a., de kliniek in Kitale. Ingewikkelde
operaties worden meestal in klinieken in Nairobi uitgevoerd. Dat zijn kostbare
ondernemingen. Voor deze operaties draagt SOK jaarlijks bij in de kosten. De overige
ziektekosten worden grotendeels gedekt door het National Health Insurance Fund.



Ziekenhuisuitrusting en apparatuur.
Via speciale projecten maar ook via directe bijdragen draagt SOK bij aan het kwalitatief en
kwantitatief op peil houden van de uitrusting van de kliniek en het HIV/Aidscentrum. In
eerdere jaren werden ook wel containers met apparatuur etc. naar Kenia gestuurd. Door de
hoge kosten van vervoer en douane aangelegenheden en het uitgangspunt dat zoveel
mogelijk lokaal moet worden aangeschaft heeft het bestuur besloten geen containers meer
te versturen.
Op het terrein van de kliniek runt de Trust onder leiding van de Keniaan Stephen Sweta
een orthopedische werkplaats waar protheses en andere hulpmiddelen op maat worden
gemaakt voor lichamelijk gehandicapten die daarna ook een fysiotherapeutische
behandeling krijgen. De kosten daarvoor worden door SOK gefinancierd. (meer over het
orthopedieproject onder het hoofdstuk projecten)



Sponsoring van huisvesting van gehandicapte kinderen.
In Endebess en Kimini heeft de regionale katholieke kerk samen met de Trust huisvesting
opgezet voor gehandicapte kinderen naast de school die ze bezoeken. Door hun handicap
zouden de kinderen zonder deze huisvesting niet naar school kunnen. SOK draagt bij aan
de kosten daarvan, inclusief de fysiotherapeutische hulp door Stephen Sweta van de
orthopedische werkplaats.



Door de hoge opbrengst van de bazaar in Haarlem kwam in 2014 geld beschikbaar voor
de aanschaf van een industriële wasmachine voor de kliniek. De oude functioneert niet
meer naar behoren en moet worden vervangen. Dit zal in 2015 worden gerealiseerd.
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8. Financiële verantwoording
De financiële verantwoording wordt afgelegd middels opgenomen jaarrekening 2014.
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Jaarrekening 2014
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Balans per 31 december 2014

31 December 2014

31 December 2013

Ref.

EUR

EUR

3
4

339
43.674

EUR

EUR

Activa
Vlottende activa
Rente spaarrekening
Liquide middelen

701
51.659
44.013

52.360

44.013

52.360

Passiva
Reserves
Bestemmingsreserve
Overige reserve

5
19.036
24.977

26.305
24.055
44.013

Kortlopende schulden
Mount Elgon Trust

50.360

6
0

11

2.000
0

2.000

44.013

52.360
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Staat van baten en lasten 2014
2014
Ref.

EUR

EUR

Begroting 2014
EUR

EUR

2013
EUR

EUR

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Renteopbrengsten
Overige baten

7
8
3
9

63.865
2.393
339
0

Som der baten

25.000
5.000
500
0
66.597

33.881
14.425
701
1.796
30.500

50.803

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Mount Elgon Trust
Wilde Ganzen
Container vervoer

10
11
12

(34.235)
(31.106)
(4.398)

(26.700)
(35.500)
0

(19.473)
(50.537)
0

(69.739)

(62.200)

(70.010)

13

(2.548)

(500)

(571)

14

(657)

(500)

(471)

(72.944)

(63.200)

(71.052)

(6,347)

(32.700)

(20,249)

(7.269)
922

(32.700)
0

(30.062)
9.813

(6.347)

(32.700)

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Saldo van baten en lasten
Toevoeging/ onttrekking aan:
Bestemmingsreserve
Overige reserve
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1

Algemeen

De stichting Ondersteuning Kitale-Project (SOK) is opgericht op 17 maart 1997.
De stichting heeft als statutair omschreven doel:
 het ondersteunen van medische projecten in het district Kitale, Kenia;
 het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

2
2.1

Waarderingsgrondslagen
Algemeen

De balans en staat van baten en lasten is opgesteld met behulp van de richtlijn 650 Verslaggeving
voor Fondsenwervende instellingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving die zijn
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd
op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva (met uitzondering van het eigen
vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen.
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.

2.3

Reserves

De reserves worden aangewend conform de doestellingen van de Stichting.
De reserves bestaan uit:
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve bestaat uit donaties, giften en schenkingen waaraan door derden een
specifieke bestemming is gegeven.
Overige reserve
De overige reserve heeft betrekking op reserves waaraan door derden geen specifieke
bestemming is gegeven en vrij aanwendbaar is voor het realiseren van de doelstellingen van de
Stichting.

2.4

Baten

Onder baten worden verstaan alle in het boekjaar ontvangen bedragen uit giften, schenkingen,
donaties en subsidies, evenals giften, schenkingen, donaties en subsidies die betrekking hebben
op het boekjaar en waarvan met grote mate van zekerheid kan worden gesteld dat deze nog
ontvangen zullen worden. Onder baten worden ook verstaan opbrengsten uit beleggingen,
waaronder rentebaten.
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2.5

Lasten

Onder lasten worden verstaan alle aan het boekjaar toe te rekenen bestedingen ten behoeve van
de doelstellingen van de Stichting.
Kosten eigen fondsenwerving
De kosten van eigen fondsenwerving hebben betrekking op alle kosten die gemaakt zijn voor
activiteiten gericht op het verkrijgen van donaties, giften en schenkingen ten behoeve van de
doelstellingen van de Stichting.
Kosten van beheer en administratie
De kosten van beheer en administratie, zijnde de kosten die gemaakt worden voor interne
beheersing en administratievoering die niet direct zijn toe te rekenen aan de doelstelling of het
verwerven van baten.

3

Rente spaarrekening

De kortlopende vordering betreffende de rente spaarrekening heeft betrekking op de opgebouwde
rente in 2014 die op 1 januari 2015 op de spaarrekening is bijgeschreven.

4

Liquide middelen

De liquide middelen zijn het saldo van de bank- en spaarrekening.
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5

Reserves

Het verloopoverzicht voor het jaar 2014 voor de reserves is als volgt:
Bestemmings
reserves

Overige
reserves

Totaal

EUR

EUR

EUR

1 januari 2014

26.305

24.055

50.360

Saldo van baten en lasten boekjaar

(7.269)

31 december 2014

19.036

922
24.977

(6.347)
44.013

Bestemmingsreserve
Het verloopoverzicht voor de bestemmingsreserve is als volgt nader gespecificeerd:

1 Januari
2014

Toevoeging

Onttrekking

31 december
2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Huizen voor staf project – 2

11.672

0

(11.672)

0

Huizen voor staf project – 3

0

24.350

(11.081)

13.269

Industriële wasmachine

0

3.000

(3.000)

0

Lopende kosten kliniek

0

10.000

(10.000)

0

14.633

0

(14.633)

0

Studie project

0

4.000

(4.000)

0

Tandzorg project

0

15.652

(12.568)

3.084

X-Ray processor

0

5.468

(2.785)

2.683

26.305

62.470

(69.739)

19.036

Orthopedie project

Overige reserve
Een gedeelte van de overige reserve zal worden besteed aan projecten die in 2015 zijn opgestart.
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6

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden per jaareinde 2013 hebben betrekking op een toezegging voor 2013 aan
het studieproject van onze partner Mount Elgon Trust in Kenia. Deze toezegging is in 2014 betaald.

7

Baten uit eigen fondsenwerving

De baten uit eigen fondsenwerving zijn als volgt te specificeren:
2014

2013

EUR

EUR

5.032

5.816

Particulieren en bedrijven

14.754

14.065

Stichtingen en fondsen

44.079

14.000

63.865

33.881

Eigen acties

De toename van de baten uit Stichtingen en fondsen wordt verklaard door de samenwerking met
BIS (bureau voor internationale samenwerking), waarbij een informatiepakket werd opgesteld
waarin de achtergrond van SOK werd vermeld en een overzicht werd gegeven van de projecten
waarvoor in 2014 geld werd geworven. Dit informatie pakket werd toegestuurd aan een selectie
van fondsen en instellingen die goede doelen sponsoren. Deze actie was zeer succesvol en heeft
er toe geleid dat een aantal projecten in omvang kon worden uitgebreid.

Eigen acties
De baten uit eigen acties zijn als volgt te specificeren:
Actie

Locatie

2014
EUR

Bazaar Ontmoetingskerk
Markt Rondje Cultuur Huisduinen
Markt Duin en Kruidberg
Rozenacties
Overige acties

Haarlem
Huisduinen
Santpoort
Haarlem

3.000
557
400
833

Den Helder

242
5.032
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Stichtingen en fondsen
De baten per stichting zijn als volgt te specificeren:
Naam

2014
EUR

De Johanna Donk-Grote Stichting

3.000

Dr Hofstee Stichting

5.000

Haella Stichting

1.250

Pater Eusebius Kemp Stichting

3.500

Stichting Chr. Ziekenverzorging in NL

7.500

Stichting Hagis

14.829

Stichting N.N.

5.000

Stichting Re-sell Westland

2.000

Stichting Vincentrum

2.000
44.079

8

Baten uit acties van derden

De baten uit acties van derden zijn als volgt te specificeren:
Naam

Locatie

Diaconie P.K.N.
Diaconie Protestantse Gemeente
Koningin Juliana school
Sint Willibrorduskerk

Weesp
Haarlem
Den Helder
Vierakker

2014
EUR
150
300
885
1.058
2.393

9

Overige baten

De overige baten 2013 hebben betrekking op de verplichting inzake promotiefilm die in 2013 ten
gunste van het resultaat is vrijgevallen.
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10

Mount Elgon Trust

De bijdragen, zowel in geld als in natura, aan onze partner in Kenia, Mount Elgon Trust, waren
bestemd voor de volgende projecten:

Industriële wasmachine
Lopende kosten kliniek
Orthopedie project (Harsoven)
Studie project
Tandzorg project

11

2014

2013

EUR

EUR

3.000
10.000
10.235
4.000
7.000

0
5.000
12.473
2.000
0

34.235

19.473

Wilde Ganzen

Voor diverse projecten werken we samen met de Stichting Wilde Ganzen in Hilversum. Voor die
samenwerkingsprojecten gaat de opbrengst van onze geldwerving naar Stichting Wilde Ganzen.
Stichting Wilde Ganzen verhoogt dat bedrag met een bonus van 55% en maakt het totale bedrag
over naar Mount Elgon Trust waar het wordt besteed voor het bestemde project.

Ambulance project
Huizen voor Staf project – 2
Huizen voor Staf project – 3
Tandzorg project
Verbetering Kliniek project
X-Ray processor

12

2014

2013

EUR

EUR

0
11.672
11.081
5.568
0
2.785

38.710
0
0
0
11.827
0

31.106

50.537

Container vervoer

De uitgaven aan container vervoer hebben betrekking op de vervoerskosten en invoerrechten van
een harsoven ten behoeve van het orthopedie project.
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13

Kosten eigen fondsenwerving

De kosten van eigen fondsenwerving hebben voornamelijk betrekking op de coördinatie en
communicatie voor fondsenwerving door Bureau Internationale Samenwerking (BIS). Verder zijn er
nog kosten gemaakt voor kraamhuur en producten die verkocht worden op bazaars, beurzen en
markten ten behoeve van de eigen fondsenwerving.

14

Kosten beheer en administratie

De kosten van beheer en administratie hebben betrekking op kosten die niet direct zijn toe te
rekenen aan de doelstelling en beperken zich tot de bankkosten, verzendkosten van de
nieuwsbrief, webhosting en deelnemersbijdrage aan Stichting Partin.

Hilversum, 23 maart 2015
Het Bestuur van Stichting Ondersteuning Kitale-Project
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