Jaarverslag 2017

FOCUSSEN

1 jaar lang mochten we ons, samen met u,
inzetten voor diverse projecten van de Broeders
van Liefde wereldwijd. We blikken even terug…

2

scholen in Pakistan, een lagere en een
middelbare school, kregen dit schooljaar het
lesmateriaal van ons. We kozen dit project uit
voor de Vastenaktie. Het is een “oude bekende”,
want ook vorig jaar hielpen we deze kinderen.

3

nieuwe aanvragen voor ondersteuning
kwamen er bij ons binnen. Zo starten we de
fondsenwerving op voor straatkinderen in
Nicaragua (sportmaterialen en een klaslokaal),
voor de kinderen uit de steenbakkersfamilies in
Pakistan (renovatie schoolplein) en voor het
psychiatrisch centrum in Indonesië (nieuwe
communiteit).

4

keer gingen we vanuit Eindhoven naar
Basisschool de Berckacker in Veldhoven. De
eerste keer om gastlessen te geven over Casa
Amanecer, een opvangcentrum voor straatkinderen in Nicaragua. De tweede keer gingen we
alle kinderen aanmoedigen die een sponsorloop
liepen. De derde keer gingen we het fantastische
bedrag van € 4.257,85 ophalen en als bonus
gingen we nog één keer terug met br. Jimi uit
Nicaragua om te bedanken voor de
sportmaterialen die aangeschaft zijn.

5

nieuwsbrieven werden er gemaakt en
verspreid, zowel op papier als digitaal. Daarnaast
verschenen er diverse berichten op de website en
op Facebook. Er kwamen heel wat nieuwe likes
voor onze pagina bij. Op naar de 200 in 2018!

6 kerken uit de Jorisparochie in Eindhoven-Zuid
deden mee aan de Adventsaktie. Met de
opbrengst van € 1.205,- willen we na 2016 en
2017 “onze” kinderen in Pakistan graag ook in
2018 boeken, schriften en schrijfgerei geven.

7 dagen duurde de sponsorfietstocht van br.
Frans voor de patiënten van het psychiatrisch
centrum Renceng Mose. Het sponsorgeld werd
met diverse andere giften van dit jaar
overgemaakt naar Indonesië. Zo zorgden we
samen voor goede therapie en medicijnen voor
“Onze Vrienden” in Ruteng. En dat blijven we
doen.

8

In de e maand van het jaar, in
augustus,
trouwde
onze
fondsenwerver Hermien in de
kapel van Eikenburg, op een
steenworp afstand van haar
Fracaritakantoor. Tijdens de
dienst was er, hoe kan het ook
anders, een collecte voor Fracarita. Maar ook
tijdens de zondagse vieringen, tijdens een ander
huwelijk en tijdens uitvaarten ging de
collecteopbrengst naar Fracarita.

9

Op
februari kwam Gerko Last uit Friesland
naar Eindhoven om met ons in gesprek te gaan.
Hij onderzocht onze organisatie en bracht een
kort maar krachtig advies uit: FOCUSSEN op het
lokale. Dat hebben we in 2017 gedaan. De
samenwerking met de basisschool en de parochie
zijn daar mooie voorbeelden van.
Met 10 goede voornemens sluiten we 2017 af.
Het jaarverslag al in januari klaar, is er één van.
Dat is gelukt!!!
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Jaarverslag 2017
De financiële kant van het verhaal (de jaarrekening en de balans)
Jaarrekening 2017
Baten
Giften stichtingen en bedrijven
Giften particulieren
Maandelijkse donaties
Eenmalige donaties
Periodieke schenkingen (schenkingsovereenkomst)
Nalatenschappen
Giften particulieren n.a.v. acties
Collectes en offerblokjes kapel Eikenburg
Acties en sponsortochten
Verkoop spullen + diensten
Overige baten
Rente
Totale baten

€ 10.646
€ 1.350
€ 797
€ 480
€ 382
€ 6.199
€ 8.943
€ 20
€ 257
€ 29.074

Lasten
Projecten
Geoormerkte giften toegevoegd aan projectreserve
Projectmanagement
Abonnement fondsenwerving online
Overige lasten
PR (website, folders)
Bankkosten
Totale lasten

-€ 26.254

Toegevoegd aan algemene reserve 2017 (baten - lasten)
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-€ 150
-€ 346
-€ 153
-€ 26.903
€ 2.171

Jaarverslag 2017
Balans aan het begin van het jaar (01-01-2017)
Activa
Bank lopend
Bank spaar
Nog te ontvangen

Passiva
€
€
€

5.450
83.258
7.500

€

96.208

Algemene reserve
Projectreserve

€
€

11.451
84.757

€

96.208

€
€

13.622
44.410

€

58.032

Balans aan het eind van het jaar (31-12-2017)
Activa
Bank lopend
Bank spaar
Nog te ontvangen Adventsactie

Passiva
€
€
€

20.646
36.515
871

€

58.032

Algemene reserve
Projectreserve

Toelichting balans
Algemene reserve
Beginstand 1-1
In resultaat 2017 (volgens jaarrekening)
Eindstand 31-12 Algemene reserve

€
€

Projectreserve
Beginstand 1-1
In projectreservering (geoormerkte giften volgens jaarrekening)
Uit projectreservering (naar projecten overgemaakt)
Afrika, Nioki
Wonosobo, dakrenovatie
Pakistan leermiddelen 2017
Nicaragua, spelmaterialen
Organisatieonderzoek Gerko Last
Eindstand 31-12 Projectreserve
Specificatie reservering projecten per 31-12
Indonesië, Wonosobo, leermiddelen
Indonesië, Ruteng, patientkosten
Pakistan, Lahore, leermiddelen en schoolplein
Nicaragua, Granada, klaslokaal
Eindstand 31-12 Projectreserve
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€
€
€
€

11.451
2.171

€
€

84.757
26.254

€
€
€
€
€

-20.000
-40.000
-5.037
-1.000
-563

€

13.622

€

44.410

€

44.410

3.030
27.842
8.509
5.029
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