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1. Woord namens het bestuur 

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Hart voor Haïti over 2013. 
 
2013 stond voor Hart voor Haïti in het teken van versobering. Het aantal giften aan de stichting is 
flink teruggelopen, en dat betekent dat we dit jaar niet hebben kunnen doen wat we graag wilden. 
Zo hebben we moeten snijden in de noodhulp buiten het kinderdorp, we hebben de maaltijden 
versoberd, we hebben besparingen doorgevoerd in het brandstofverbruik en we hebben helaas ook 
wat medewerkers op Haïti moeten laten gaan.   
 
Ook in ander opzicht was 2013 een jaar van verlies, omdat wij afscheid moesten nemen van ons zeer 
gewaardeerde mede‐bestuurslid Klaas Flokstra. Klaas was een deskundige en kritische bestuurder 
met een indrukwekkende staat van dienst in de opvang van‐ en hulpverlening aan jonge mensen. 
Wij zijn dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor het werk van de stichting Hart voor Haïti en zullen 
zijn inbreng zeer missen. 
 
Ondanks dit alles zijn we dankbaar voor al het werk dat we ook in 2013 weer hebben kunnen doen 
op Haïti. We zijn dankbaar voor ieder kind dat niet langer met een lege maag naar bed hoeft. Voor 
ieder kind dat nu naar school kan, voor iedere kerkdienst die gehouden kan worden en voor iedere 
opa of oma die is gered van armoede. Dankzij uw steun hebben we mensenlevens kunnen 
veranderen, hoop kunnen brengen in een hopeloos land.  
 
Met vriendelijk groet, 
Namens het bestuur van de Stichting Hart voor Haïti. 
 
2 december 2014 
 
 

        
 
Robin Vlug,                                 Reinoud Talsma, 
 
Voorzitter.                                         Penningmeester. 
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2. Algemeen 

2.1 Doelstelling van de stichting 

Stichting Hart voor Haïti stelt zich ten doel het bevorderen van de evangelieverkondiging en de 
hulpverlening op Haïti. Hulpverlening wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de 
verkondiging. Om deze doelstelling te kunnen effectueren, heeft de stichting zich verbonden met 
een zusterorganisatie op Haïti, te weten de Fondation Cœur pour Haïti, welke is opgericht volgens 
Haitiaans recht. De via fondsenwerving verkregen middelen worden alleen aangewend ten behoeve 
van deze zusterorganisatie.  
 

2.2 Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

Stichting Hart voor Haïti 
Secretariaat: postbus 23, 2230 AA  Rijnsburg   
Tel: 06‐54326957  
Inschrijving kamer van koophandel te ’s‐Gravenhage: 41152664 
Postbank 536.16.85, ABN/AMRO 50.11.62.194 
e‐mail: secretariaat@hartvoorhaiti.nl 
internet: www.hartvoorhaiti.nl 
 
De stichting is lid van de Evangelische Alliantie (EA‐EZA). 
 
Stichting Hart voor Haïti maakt deel uit van het Haïti Platform Nederland.  
Het Haïti Platform is een brede coalitie van Nederlandse NGO’s (non gouvernementele organisaties) 
met programma’s in Haïti die zich verenigd hebben in het Haïti Platform Nederland. Dit platform 
dringt er bij de Nederlandse politiek op aan om Haïti op te nemen in een of meer programma’s van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Het Haïti Platform Nederland bestaat uit de volgende organisaties: Amnesty International, COHAN‐
NL, Cordaid, Hôpital Albert Schweitzer Alumni Europe, Stichting Hart voor Haïti, ICCO, Jota, Justitia 
et Pax, Nederlandse Rode Kruis, Novib, Plan Nederland, Radio Nederland Training Centre, 
Solidaridad, Stichting Doen, Wereldkinderen en Woord en Daad. 
 

2.3 Samenstelling bestuur 

Het algemeen en dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden (per 31 december 2013): 
 
Algemeen bestuur     
  Dhr. R. Vlug  Warmond  Voorzitter  
  Dhr. R.E. Talsma  Pijnacker  Penningmeester 
  Dhr. A. Siezenga  Rijnsburg  Secretaris 
  Dhr. H. Bosman  Maarssen   
  Dhr. R. Maat  Zoetermeer   
 Dhr. F. Hanekamp  Barneveld   

         



Jaarstukken 2013 Stichting Hart voor Haiti 

 
 

 

  6 van 25 

Dagelijks bestuur     
  Dhr. R. Vlug  Warmond  Voorzitter  
  Dhr. R. Talsma  Pijnacker  Penningmeester 
  Dhr. A. Siezenga  Rijnsburg  Secretaris 
 
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden voor de stichting Hart voor Haïti. 
De bestuursleden van de stichting vervullen geen nevenfuncties die voor de uitoefening van hun 
bestuurstaken relevant zijn. 
 
Voor alle leden van het bestuur geldt een rooster van aftreden. Leden worden benoemd voor een 
periode van drie jaar. Het rooster van aftreden wordt bepaald door het bestuur. Herbenoeming kan 
direct plaatsvinden met dien verstande dat een bestuurslid maximaal tot tweemaal toe (in welke 
functie dan ook) kan worden herbenoemd in het bestuur. 
 
 

2.4 Stichting Hart voor Haïti in het kort 

Draagvlak 
De Stichting Hart voor Haïti is een interkerkelijke stichting die zich gedragen weet door een 
betrokken achterban, bestaande uit individuele particuliere gevers, kerken, christengemeenten,  
scholen, vrouwenverenigingen, verschillende sponsorende bedrijven en donerende stichtingen. 
 
Geven 
Het werk wordt niet gesubsidieerd. Stichting Hart voor Haïti wordt gedragen door giften, donaties, 
sponsoring, legaten en door de opbrengsten van individueel georganiseerde acties. Giften kunnen 
worden overgemaakt op de rekening bij de ING:  NL76 INGB 0005 3616 85 of op de rekening bij de  
Deutsche Bank: NL24 DEUT 0501 1621 94. 
 
Belastingen 
Stichting Hart voor Haïti is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). De beschikking is afgegeven op 20 september 2007 onder fiscaal nummer 
8019.07.457. 
  
VPB en BTW 
Gegeven haar activiteiten wordt de Stichting Hart voor Haïti in beginsel niet als ondernemer 
aangemerkt voor de vennootschapsbelasting. De stichting is niet BTW‐plichtig. 
 
Richtlijn fondsenwervende instellingen 
Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Doel 
van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in 
relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.  
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3.1 Achtergrond algemeen. 

In 1983 is Johan Smoorenburg gestart met de bouw van een kinderdorp in Haïti. Dit kinderdorp, 
“Bon Repos” genaamd, is gelegen in Croix des Bouquets, een stadje ten noorden van de hoofdstad 
Port‐au‐Prince.  
 
Hier is het Johan en Janny Smoorenburg en hun medewerkers gelukt op een dor en kaal stuk land 
van 4 hectare een oase te creëren met appartementen voor de kinderen, een school, een kerk, een 
vormingscentrum, een bakkerij, kantoren en diverse agrarische projecten. Na het overlijden van 
Janny in 2006 hebben Johan en zijn medewerkers het werk voortgezet. 
 
Voor het uitvoeren van de genoemde activiteiten is op Haïti de stichting Fondation Coeur pour Haïti 
opgericht. Deze stichting heeft ongeveer 100 personeelsleden in dienst. 
De stichting Fondation Coeur pour Haïti heeft nauwe kontakten met een school en kerk in 
Ti Boucan, een dorp in de bergen van Leogane. 
 
De Stichting Hart voor Haïti werft fondsen in Nederland waarmee het kinderdorp en een 
bejaardenhuis draaiende worden gehouden, onderhoud wordt gepleegd en noodzakelijke nieuwe 
projecten worden gefinancierd. 
 

3.2 Beleid 

Visie 
De Stichting Hart voor Haïti wil vanuit haar overtuiging, waar nodig, de nood lenigen. De 
allerarmsten bereiken, met hulpverlening en het evangelie is het doel van de Stichting Hart voor 
Haïti. 
Door de hulpverlening en evangelieverkondiging op Haïti worden nu en in de toekomst de sociale, 
maatschappelijke en evangelische waarden en normen actief uitgedragen. Kinderen op het 
kinderdorp en volwassenen wordt de kans op een betere toekomst geboden door scholing en 
voeding. De ouden van dagen krijgen de kans op een rustige oude dag. Het doel is dat het 
kinderdorp Bon‐Repos, samen met de projecten in Leogane, nu en in de toekomst een oase van 
hoop zijn.      
 
Missie 
Om dit te realiseren en te continueren, wordt hulp verleend aan de armen op Haïti. Kinderen zonder 
toekomst en soms zelfs zonder levensverwachting worden liefdevol opgenomen in het kinderdorp. 
Door het kinderadoptieplan wordt gezorgd voor een structurele ondersteuning van de kinderen in 
het kinderdorp. Hulpverlening wordt gezien als een integraal onderdeel van de 
evangelieverkondiging. 
 
Doelstellingen 
Hiertoe is het noodzakelijk in Nederland fondsen te werven. Fondsen voor de exploitatie van het 
kinderdorp, de scholen en het bejaardentehuis. Fondsen voor het oplossen van het “achterstallige” 
onderhoud en fondsen voor nieuwe projecten.  
Stichting Hart voor Haïti ziet het als haar belangrijkste doelstelling om een actief beleid te voeren 
voor het werven van fondsen, de bekendheid van de stichting te vergroten en de reeds bestaande 
relaties in Nederland te verstevigen. 
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3.3 Activiteiten en projecten in 2013 

De economische crisis heeft alle fondsenwervende instellingen in Nederland de afgelopen jaren 
geraakt. Hart voor Haïti vormt daarop helaas geen uitzondering. De baten uit fondsenwerving zijn in 
de afgelopen jaren teruggelopen terwijl de exploitatieuitgaven van onze zusterstichting op Haïti nog 
in een stijgende lijn zaten, mede als gevolg van de inflatie in dat land. 
 
Het bestuur heeft begin 2013 maatregelen genomen om deze ontwikkeling om te buigen.  
 

 In overleg met het management van onze zusterstichting Coeur pour Haïti is een plan 
opgesteld om de hulpverlening op Haïti sober en doelmatig in te richten en daarmee in 
overeenstemming te brengen met de beschikbare baten uit fondsenwerving in Nederland. 
Daartoe is de hulpverlening buiten het kinderdorp beperkt en worden maatregelen 
genomen om de organisatiekosten van de Fondation Coeur pour Haïti te verlagen. Dit alles 
is vastgelegd in een taakstellende begroting van de Fondation Coeur pour Haïti voor 2013. 
Deze begroting gaat uit van een maandbijdrage vanuit de Nederlandse stichting Hart voor 
Haïti van 50.000 US dollar en een ‘dertiende maand’ voor extra uitgaven in december. 
Daarboven was een beperkt bedrag beschikbaar voor frictiekosten en onvoorziene uitgaven; 

 Het bestuur heeft de fondsenwerving in Nederland geintensiveerd. Aangezien deze 
expertise in de – in omvang beperkte – organisatie van de stichting niet beschikbaar is, is 
daartoe ook deskundige hulp ingeschakeld vanuit het netwerk van de stichting. De minimale 
doelstelling van deze intensivering van de fondsenwerving was om de baten tenminste op 
het niveau te handhaven van 2012. Wij zijn daarbij uitgegaan van een minimaal niveau van 
baten uit fondsenwerving (exclusief bestemmingsgiften) van € 600.000 om de exploitatie 
van onze zusterstichting op het afgesproken niveau te kunnen ondersteunen. Het streven 
was om de kosten van de eigen organisatie te handhaven op het niveau van 2012. In dat jaar 
waren de kosten van de Nederlandse organisatie circa € 58.000 en dat was 7 procentvan de 
baten uit fondsenwerving.  

 
Nu het verslagjaar 2013 voorbij is kunnen wij vaststellen dat de boven beschreven maatregelen voor 
wat betreft de lasten het beoogde doel hebben bereikt. De doorgevoerde versobering in de 
hulpverlening bij onze zusterorganisatie heeft geleid tot een daling van de overmakingen voor de 
exploitaitie van Coeur pour Haiti tot iets minder dan € 6 ton in 2013. Dat is een daling met ruim 30 % 
ten opzichte van het jaar 2012. De kosten van de eigen organisatie in Nederland zijn wel iets 
gestegen, namelijk van € 58.000 in 2012 tot € 65.000 in 2013. 
 
Aan de batenkant is de ingezette intensivering van de fondsenwerving in Nederland helaas nog niet 
zichtbaar. Integendeel: de baten zijn ook in 2013 verder gedaald. De intensivering is echter pas in de 
tweede helft van 2013 op gang gekomen, waardoor het nog te vroeg is om een oordeel te vormen 
over het structurele effect ervan. 
 
Met dit alles moest 2013 helaas opnieuw worden afgesloten met een exploitatietekort van ca. € 
73.000. Zoals hiervoor opgemerkt is dat dus voor een groot deel te wijten aan een verdere daling 
van de baten uit fondsenwerving. 
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3.4 Vooruitblik naar 2014 

De financiële situatie van de stichting noopt het bestuur om de lijn die in 2013 is ingezet – zoals 
hierboven beschreven – ook in 2014 onverkort te handhaven en waar mogelijk te versterken.  De 
taakstellende begroting van Coeur pour Haiti is in 2014 gehandhaafd op het niveau van 2013, 
waarmee ook geen ruimte beschikbaar is voor inflatiecorrectie. 
 
De extra inspanning op fondsenwerving is ook in 2014 gehandhaafd. Deze inspanning is ook nodig 
vanuit een lange termijnperspectief. De generatie van donateurs van Hart voor Haiti is ons altijd zeer 
trouw geweest maar begint inmiddels, net als de stichter Johan Smoorenburg, ‘op leeftijd’  te raken. 
Het is voor de continuïteit van het werk dus erg belangrijk dat ook jongere mensen zich verbonden 
gaan voelen met Hart voor Haiti, overigens niet in de eerste plaats om financiële redenen. 
 
Johan Smoorenburg is inmiddels 70 jaar oud en werkt toe naar minder fysieke betrokkenheid bij de 
dagelijkse leiding van het kinderdorp. Het bestuur van Hart voor Haïti, en Johan Smoorenburg, 
willen graag doorgaan met het bieden van christelijke hulpverlening aan kansarme kinderen op 
Haïti, onafhankelijk van de rol die Johan Smoorenburg daarin speelt.  
 
Het bestuur van Hart voor Haïti gaat in 2014 dan ook in gesprek met kandidaten die deel uit kunnen 
gaan maken van het team dat de dagelijkse leiding van het kinderdorp Coeur pour Haiti op zich 
neemt. Johan Smoorenburg is intensief betrokken in dit proces.    
 
Daarnaast werkt Hart voor Haïti toe naar een professionelere hulpverlening in het kinderdorp en 
daarbuiten. Dit is een proces dat niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is en we houden 
daarbij rekening met het verschil in cultuur tussen Haïti en Nederland en met de beperkte middelen 
die er zijn. Dat gezegd hebbende, is het ons duidelijke streven dat er bij het welzijn van de kinderen 
op het dorp verder wordt gekeken dan voeding, huisvesting, onderwijs en evangelisatie‐ hoe 
belangrijk deze eerste levensbehoeften ook zijn.  
 
 

3.5 Fondsenwerving en communicatie 

Presentaties 
Het werk van Stichting Hart voor Haïti wordt in Nederland vooral bekend gemaakt via de 
bestuursleden, door middel van het houden van presentaties, spreekbeurten en het vertonen van 
de promotiefilm, het verspreiden van de promotiekrant, folders en posters.  
 
Nieuwsbrief 
Vier à vijf keer per jaar verschijnt de Nieuwsbrief die in een oplage van ruim 5.000 exemplaren gratis 
verzonden wordt aan een ieder die geïnteresseerd is in het werk van Stichting Hart voor Haïti. Het 
blad bevat achtergrondinformatie over het werk op Haïti. Vanaf oktober  2013 is met een 
thematische aanpak van de Nieuwsbrief gestart en een fondsenwervende brief toegevoegd.  Naast 
de Nieuwsbrief per post, werd een digitale nieuwsbrief verzonden.  
 
 
Website 
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Op de internetsite www.hartvoorhaiti.nl is alle informatie over Stichting Hart voor Haïti te vinden. 
De inhoud van de site wordt regelmatig vernieuwd. In 2013 is een start gemaakt met de aanpassing 
van de website waarbij het fondsenwervend accent is versterkt. 
 
Comité van aanbeveling 
Stichting Hart voor Haïti verheugt zich erin dat vooraanstaande personen bereid zijn het comité van 
aanbeveling te vormen voor de stichting en het werk op Haïti. Het comité bestaat uit: 

- Kees Goedhart, Zending en Gemeente 
- Bert van Leeuwen, oud‐presentator EO 
- Peter en Else Vlug, stichting Opwekking 
- Peter Rothuizen, erevoorzitter en medeoprichter van de Stichting Hart voor Haïti 
‐  Prof.dr. Cees Dekker, universiteitshoogleraar TU Delft 
‐  Elly Zuiderveld‐Nieman, duo Elly en Rikkert. 

 
Scholen‐ en bedrijvenplan 
In 2013 is de stichting begonnen met een aangepaste aanpak voor bedrijven en scholen. Bedrijven 
krijgen de mogelijkheid door middel van een certificaat een appartement te sponsoren. Door middel 
van bedrijvenavonden willen we hen aanmoedigen certificaten aan te schaffen. Scholen krijgen de 
mogelijkheid een klas, een bouw of een hele school te sponsoren. Zij worden telefonisch benaderd 
door vrijwilligers van het scholenteam.  
 

3.6 Besteding van middelen in relatie tot  doelstellingen 

Alle middelen komen na aftrek van de in Nederland gemaakte kosten volledig ten goede aan het 
werk van de Fondation Cœur pour Haïti op Haïti. Bestemmingsgiften worden zonder aftrek van 
kosten overgemaakt. 
 
 



Jaarstukken 2013 Stichting Hart voor Haiti 

 
 

 

  11 van 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarrekening 2013 
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4. Balans per 31 december 2013 
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5. Staat van Baten en lasten over 2013 
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6. Toelichting bij de jaarrekening 

6.1 Algemene grondslagen 

Alle giften en financiële bijdragen worden op basis van daadwerkelijke ontvangst of toezegging 
geboekt. Stichting Hart voor Haïti hecht grote waarde aan het vrijwillige karakter van de giften. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 
 
Vreemde Valuta 
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum. De uit omrekening voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat 
van baten en lasten. Transacties gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen 
de koers van afwikkeling. 
 
Toegepaste prijsgrondslagen 
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
Begroting. 
Het bestuur maakt jaarlijks een raming van de te ontvangen algemene bijdragen, adoptiegiften en 
nalatenschappen/schenkingen. Dit bedrag is, na aftrek van kosten in Nederland, beschikbaar voor 
directe hulpverlening op Haïti. Daarin zijn ook begrepen de kosten die de stichting Hart voor Haïti in 
Nederland betaalt voor de medewerkers die op Haïti werkzaam zijn, zoals pensioenpremies, 
verzekeringen en reiskosten. De giften voor projecten blijven in de raming buiten beschouwing 
omdat deze rechtstreeks en zonder aftrek van kosten voor specifieke doeleinden op Haïti worden 
gebruikt. Het bestuur stelt derhalve geen begroting op. Om deze reden is in de jaarrekening 2013 de 
begroting niet opgenomen.  
 
Wel heeft het bestuur van Hart voor Haiti met het management van Coeur pour Haiti afspraken 
gemaakt over een taakstellende begroting van Coeur pour Haiti. Deze begroting gaat voor 2014 uit 
van een maandbijdrage van Hart voor Haiti van 50.000 US dollar. Deze bijdrage wordt uitgekeerd  
over 13 periodes vanwege extra kosten (salarissen van Haitiaans personeel en festiviteiten) in de 
maand december. Daarboven is nog een beperkt bedrag beschikbaar voor onvoorziene uitgaven. 
 

6.2 Grondslagen voor resultaatbepaling 

Resultaatbepaling 
De baten en de lasten worden in principe toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 
 

6.3 Toelichting op de balans 

1. Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen bedragen per 31 december 2013 € 23.316. Hierop is een voorziening voor een 
dubieuze vordering ad € 3.264 in mindering gebracht. De voorziening is getroffen vanwege aandelen 
uit een nalatenschap die vermoedelijk onverkoopbaar zijn. De overige vorderingen betreffen 
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voornamelijk giften tot € 12.782 die in 2014 worden ontvangen en betrekking hebben op 2013. Het 
overige deel betreft een restantvordering ad € 4.710 wegens fondsen van derden en nog te 
ontvangen rentebaten van banktegoeden van de stichting over 2013 tot € 2.559. 
 
 

2. Liquide middelen 
De samenstelling van de liquide middelen is als volgt: 
                            2013             2012 
                           €                  € 
 
Banksaldi                 87.532        165.262 
Spaarrekeningen             138.295        117.662   
Stand per 31 december             225.827        282.924   
 

3. Eigen vermogen 
           2013           2012 

                €                € 
Continuïteitsreserve     
     
Stand per 1 januari  20.000   20.000 
Verrekening resultaat staat van baten en lasten  0   0 
Stand per 31 december  20.000   20.000 

 
Dit is de algemene reserve van de Nederlandse stichting waaruit eventuele onvoorziene uitgaven 
kunnen worden afgewikkeld. 
 
Reserve Coeur pour Haïti. 
 
De Reserve CPH is door het bestuur gevormd en bevat de voor de doelstelling gereserveerde, nog 
niet bestede middelen, die het bestuur niet aan een bepaalde bestemming heeft toegewezen. De 
reserve is een buffer wanneer de ontvangen middelen ontoereikend zijn.  
 
In de vergadering van 20 augustus 2013 heeft het bestuur besloten dat de saldi van de reserves 
Sociaal Fonds en Werkprojecten per eind 2012 geheel kunnen worden toegevoegd aan de reserve 
Coeur pour Haïti. De motieven die ten grondslag lagen aan de instandhouding van de genoemde 
reserves waren namelijk vervallen.  
 
          2013          2012 
             €              € 
Reserve CPH     
     
Stand per 1 januari      217.366 314.615 
Onttrekking van het exploitatietekort  ‐31.543 ‐292.907 
Overheveling van de reserve projecten  ‐ 3.412 
Overheveling saldi reserves Sociaal Fonds en  
Werkprojecten    ‐ 192.246 
Stand per 31 december  185.823 217.366 
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  2013  2012 

  €  € 
Reserve Sociaal Fonds     
     
Stand per 1 januari  0  152.695 
Verrekening resultaat staat van baten en lasten  ‐  ‐ 
Toevoeging aan de reserve Coeur pour Haïti  ‐  ‐152.695 
Stand per 31 december  0  0 

 
 
                                                                                                   2013  2012 

             €   € 
Reserve Werkprojecten     
     
Stand per 1 januari                                                               0  39.551 
Toevoeging aan de reserve Coeur pour Haïti                            ‐  ‐39.551 
Stand per 31 december                                                        0  0 

 
 

4. Bestemmingsfondsen 
 
Fonds Projecten 
 
De giften en bijdragen die de stichting ontvangt voor projecten en specifieke bestemmingen worden 
aan deze reserve toegevoegd totdat besteding op Haïti plaatsvindt.  
 
Het verloop van de projecten en bestemmingsgiften in 2013 is als volgt: 
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Een algemene toelichting op de activiteiten en projecten in 2013 is opgenomen in paragraaf 3.2 van 
het jaarverslag. Hieronder volgt nog een toelichting op afzonderlijke regels in het overzicht. 
 
Inrichting school te Leogane.  
Enkele jaren geleden heeft de Stichting Zabawas gelden toegezegd, die volgens een herziene 
toezegging betrekking hebben op de inrichting van de school te Leogane. Eerst in 2013 is gestart 
met de herbouw van de school. De financiële afwikkeling van de inrichtingskosten van de school zal 
in 2014 plaats vinden.  
 
Herbouw school te Leogane. 
Van de organisatie Picaro is in 2012 € 20.000 ontvangen ten behoeve van de herbouw van de school 
in Leogane. Het genoemde bedrag is in 2013 aangewend.  
 
Elektrische installatie 
Voor dit project zijn eind 2013 giften ontvangen tot € 18.151. In principe voegen ‘De Wilde Ganzen’ 
55% van de ontvangen bedragen aan dit project toe. Met het oog daarop is € 16.500 aan de 
genoemde organisatie overgemaakt. Naar verwachting zal een en ander in 2014 tot afronding 
kunnen komen.  
  
Aanschaf auto 
Voor de aanschaf van een nieuwe auto voor het werk in Haïti is € 17.695 ontvangen wat is 
overgemaakt aan ‘De Wilde Ganzen’. Zij suppleren voor dit project eveneens 55%.  
 
Childflower 
Childflower is een van oorsprong Belgische organisatie die professionele psychologische begeleiding 
biedt bij de opvang en de opvoeding van kinderen in ontwikkelingslanden. Medewerkers van 
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Childflower hebben in 2013 een training uitgevoerd op het kinderdorp ‘Bon Repos’  ten behoeve van 
de tantes die de kinderen verzorgen. 
 
 
 

5. Schulden 
 
De schulden bestaan uit crediteuren en afdrachten sociale lasten en loonbelasting. De schulden zijn 
inmiddels in 2014 voldaan.  
 
Dollarkoers 
 
Het saldo op de dollarrekening is per einde van het verslagjaar nul. 
 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Er zijn per balansdatum geen verplichtingen uitstaande die niet uit de balans blijken.



Jaarstukken 2013 Stichting Hart voor Haiti 

 
 

 

  19 van 25 

 

6.4 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 
1. Baten 

 
Bestemmingsgiften 
De bestemmingsgiften zijn gelden die ten behoeve van een project of een specifiek doel zijn 
ontvangen. In 2013 waren dat: 
 
  2013 2012 
  € € 

         
Diverse projecten en fondsen  59.893 139.158 
Fondsenwerving derden  0 0 

    Totaal projecten, fondsen en bestemmingsgiften  59.893 139.158 
 
De besteding van deze middelen is toegelicht bij de toelichting op de balans bij de reserve projecten 
(paragraaf 6.3, punt 4). 
 
Adoptiegelden 
 
De adoptiegelden betreffen de gelden voor persoonlijke sponsoring van de kinderen in het 
kinderdorp, sponsoring van schoolkinderen en sponsoring van bejaarden in het bejaardencentrum. 
 

2. Lasten 
 
Hieronder is een specificatie en verdeling van de kosten naar bestemmingen opgenomen. 
 
Het overgrote deel van de giften die de stichting in Nederland ontvangt wordt als bijdrage 
overgemaakt naar de zusterstichting Coeur pour Haïti. De stichting betaalt ook een vergoeding aan 
Nederlandse medewerkers die voor Coeur pour Haïti werkzaam zijn. Daarnaast betaalt de stichting 
de verzekeringspremies en reis‐ en verblijfskosten van Nederlandse medewerkers van Coeur pour 
Haïti. Dit is als personeelskosten verantwoord onder doelstelling ‘exploitatie Coeur pour Haïti’. 
 
De Nederlandse stichting streeft er naar de kosten zo laag mogelijk te houden. Deze kosten zijn 
verantwoord onder beheer en administratie en betreffen voornamelijk de personeels‐ en materiële 
kosten van het secretariaat (0,4 fte), accountantkosten, notariskosten, bankkosten e.d. 
 

Werkelijk
2013

Werkelijk
2012

Gemiddeld aantal personeelsleden 0,40 0,40

Onkostenvergoeding bestuursleden en toezichthouders 0 0

Totaal bezoldiging bestuursleden en toezichthouders 0 0
 Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichth 0 0  
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De kosten van eigen fondsenwerving bestaan voor het grootste deel uit de kosten van de 
nieuwsbrieven. 
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Specificatie en verdeling van kosten naar bestemming. 

Bestemming beheer en 
administratie

Totaal 
2013

Totaal 
2012

Doelstelling Werving baten

Lasten ex
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Subsidies en 
bijdragen 574.588 0 101.331 675.919 886.271
Aankopen en 
verwervingen -179 0 -179 31.463

Uitbesteed werk 0 0 70.000
Publiciteit en 
communicatie 38.320 38.320 37.280

Personeelskosten 6.154 9.001 15.156 38.386
Kantoor- en algemene 
kosten 14.820 14.820 11.955
Voorziening dubieuze 
vorderingen 3.264 3.264 0

Totaal 580.563 0 101.331 38.320 27.085 747.301 1.075.355  
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Verhouding kosten en inkomen 
 
De totale kosten voor beheer en administratie in 2013 bedragen € 27.085. Dat is 3,6% van de totale 
lasten  ad € 747.301. In 2012 bedroeg dit percentage 1,9%. Een van de oorzaken van de hogere 
kosten in 2013 betreft de getroffen voorziening voor dubieuze debiteuren die daaronder is 
begrepen. Daarnaast waren de bestedingen in 2012 hoger als gevolg van de incidentele noodhulp.  
De bestemmingsgiften worden zonder aftrek van kosten aan de betreffende bestemming besteed. 
 
De kosten voor fondsenwerving bedragen € 38.320, tegenover een totaal aan baten eigen 
fondsenwerving van € 671.593. Het fondsenwervingpercentage komt daarmee uit op 5,7%. In 2012 
was dit percentage 4,7%. Doordat de kosten van fondsenwerving van de stichting beperkt zijn, kan 
het overgrote deel van de lasten worden besteed aan de doelstelling van de stichting. In 2013 was 
dat 91,25 % tegen 94,62 % in 2012. 
 
In 2013 bedroegen de bestedingen aan de doelstelling 101,12 % van de totale baten in dat jaar. In 
2012 was dat 129,13 %. Dat komt omdat ook nog in 2012 de wederopbouw van het kinderdorp is 
afgerond met middelen die grotendeels al waren ontvangen in 2010. 
 
De verhoudingsgetallen zijn samengevat in onderstaande tabel. 
 
verhoudingsgetallen      2013  2012 
Eigen kosten in % van totale lasten  8,8% 5,4% 
Besteed aan doelstelling in % van de totale baten  101,1%  129,1% 
Besteed aan doelstelling in % van de totale lasten  91,3%  94,6% 
  Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten  3,6%           1,9% 
  Kosten fondsenwerving in % van baten eigen fondsen‐ 
  werving              5,7%           4,7% 
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Overige gegevens 
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7 Bestemming van het saldo van baten en lastenBestemming van het saldo over 2013 
 
Het saldo van baten en lasten was over 2013 circa € 73.000 negatief. Dat is voor € 32.000 ten laste 
van de reserve Coeur pour Haïti gebracht en voor € 41.000 ten laste van de reserve projecten.  Het 
nadelig saldo, voor zover dat ten laste komt van de reserve Coeur pour Haïti, is vooral te wijten aan 
een verdere daling van de inkomsten.  
 
Aan de reserve projecten is per saldo € 41.000 onttrokken. Dat betreft het kasritmeverschil tussen 
de ontvangen bestemmingsgiften en de doorbetaling daarvan aan de stichting Coeur pour Haïti.  
 
De vermogensmutaties zijn vermeld in de toelichting op de reserve projecten en Coeur pour Haïti 
(paragraaf 6.3 onder de punten 3 en 4). 
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Stichting Hart voor Haïti 
Postbus 23 
2230 AA  RIJNSBURG 
 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Hart voor Haïti te ‘s Gravenhage 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013, met een balanstotaal van 
€ 245.879, en de staat van baten en lasten over 2013, met een resultaat van € 72.981 negatief, met de 
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in 
overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat 
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van 
werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de 
jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt 
de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening 
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn 
in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te 
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het 
evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een 
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Hart voor Haïti per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in 
overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. 
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