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1. Voorwoord

Het jaar 2013 is het tweede jaar van de Stichting MHIVN.
In dit afgelopen jaar is in Vietnam gewerkt aan de verdere ontwikkeling en de uitvoering  
van de projecten:
•  training van gehandicapte vrijwilligers in het schrijven van projectvoorstellen 
•  brailleproject voor blinde en slechtziende kinderen en 
•  starten van een eigen bedrijf door alleenstaande moeders
•  materiële ondersteuning van 
	 	 ▫		ecotoerisme	door	vissersvrouwen
	 	 ▫		spraakcomputers	voor	blinde	en	slechtziende	kinderen
	 	 ▫		trainingsinstituut	voor	zelfstandig	ondernemerschap	en	microkrediet	

In 2013 hebben we ervaring opgedaan in het op grotere schaal contact zoeken met fondsen.  
Dat heeft ons veel opgeleverd.

Dit jaarverslag beschrijft het doel en de werkwijze van de stichting, welke projecten er in 2013 zijn  
uitgevoerd	en	hoe	de	fondsen	hiervoor	zijn	geworven.	De	financiële	verantwoording	wordt	gedaan	
aan het einde van het verslag.

Wij bedanken onze donateurs en onze vrijwilligers in Nederland en in Vietnam voor hun bijdrage  
aan ons werk!

Bestuur  MHIVN,  

Henk Brinksma     
Geert Streppel
Peter de Vries

februari 2014
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2. Organisatie

a. Doelstelling, visie, missie en werkwijze

Doelstelling

Stichting MHIVN richt zich op:
•	 het	versterken	van	NGO’s	en	non	profit	organisaties	in	het	ontwikkelen	van	programma’s	voor	 
 mensen die buiten de Vietnamese samenleving staan, gericht op vergroten van hun mentale en   
 economische onafhankelijkheid;
• het selecteren van projecten die een resultaatgerichte aanpak voor de armoedebestrijding voorstaan;
• het vinden van fondsen voor de uitvoering van deze programma’s;
•	 het	door	Vietnamese	NGO’s	en	non	profit	organisaties	laten	uitvoeren	van	deze	programma’s	en
• het volgen en evalueren van de projecten met als doel de leereffecten te benoemen en te  
 benutten in nieuwe projecten.

Onze visie, missie en werkwijze
 
Onze visie 
Onze visie is een Vietnamese samenleving waaraan mensen zonder uitsluiting kunnen deelnemen.  
De mensen die buiten hun toedoen buiten deze samenleving staan behoren geholpen te worden door 
mensen die het meer dan goed hebben, wanneer de overheid daarin nog niet voorziet. Wij verwachten 
dat de groep mensen die buiten de Vietnamese samenleving staat (bijvoorbeeld door fysieke of 
psychische	beperkingen	of	door	hun	etniciteit)	de	komende	jaren	niet	op	eigen	kracht	zal	profiteren	van	
de economische groei die Vietnam nu doormaakt. Daardoor blijven ze afhankelijk van familie, pagodes 
of andere charitatieve actoren. De eerste stappen naar onafhankelijkheid zijn de ontwikkeling van 
kennis en zelfvertrouwen. Genoemde groepen nemen veelal geen deel aan het bestaande onderwijs; 
ofwel omdat het niet voldoende voorhanden is ofwel omdat de algemene opinie is dat dit voor hen 
weggegooid geld is. Deze groepen komen niet vanzelf over deze eerste, hoge drempel.
 
Onze missie
Wij zijn een organisatie die het welzijn van Vietnamezen bevordert.  
Wij verzamelen donaties in Nederland die in Vietnam aangewend 
worden voor mensen die geen of beperkt toegang hebben tot  
zorg, onderwijs en hulpverlening, door middel van programma’s 
gericht op het vergroten van zelfvertrouwen, ontwikkelen van kennis 
en vaardigheden en het opbouwen van middelen van bestaan.

Onze inzet bevordert zelfstandigheid in de brede zin van 
het woord. Het helpt de mensen eigen keuzes te maken en 
te werken aan de persoonlijke ontwikkeling met als doel 
toegang tot de arbeidsmarkt en het bereiken van economische 
onafhankelijkheid. 
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Hiermee leveren we een bijdrage aan de bestrijding van armoede. Wij richten ons op die mensen die, 
gezien hun positie in de samenleving, normaal gesproken niet voor hulp in aanmerking komen. 

Wij willen een stabiele factor van invloed zijn, die een krachtige stimulans aan de armoedebestrijding 
geeft. Wij doen dit vanuit betrokkenheid en vanuit een professionele achtergrond op basis van ruime 
werkervaring. Wij geloven in de werking van voorbeeldprojecten die door lokale medewerkers worden 
uitgevoerd. Deze te vertalen naar grotere gebieden en meer deelnemers is onze uitdaging.

Onze stichting heeft een uitgebreid netwerk in Vietnam door de werkzaamheden van de voorzitter 
gedurende ruim 5 jaar. De opgedane kennis van het dagelijks leven, van de overheid, de zelfhulp-
groepen en de NGO’s levert directe toegang op tot ervaren en deskundige uitvoerders en deelnemers 
van projecten. Wij kiezen voor een model waarbij deze uitvoerders de hoofdrol spelen in de projecten, 
verant-woordelijk zijn voor de uitvoering daarvan en waarbij zij deze verder kunnen ontwikkelen en 
vertalen naar de behoeften van de Vietnamese bevolking.

Werkwijze
Onze stichting heeft na de start in 2012 eerst gekozen voor de verdieping van haar relaties met een 
aantal lokale NGO’s die hun basis hebben in Hanoi. Deze organisaties hebben zich bewezen als 
betrouwbare partners in eerdere projecten al voordat de stichting werd opgericht. Met deze NGO’s is 
gezocht naar geschikte projecten die bijdragen aan de doelstelling van onze stichting. Projecten komen 
in aanmerking als ze bijdragen aan de bevordering van mentale onafhankelijkheid en economische 
zelfstandigheid van kansarmen. De NGO’s worden eventueel door de voorzitter begeleid in het 
opstellen van de projectaanvraag, het benoemen van de gewenste resultaten en de weg ernaar toe,  
het uitvoeren van de projecten en in de evaluatie ervan. In 2013 is deze aanpak voortgezet. 

 Uitgangspunt is dat projectuitvoerders Vietnamese mede- 
 werkers van lokale organisaties zijn, zodat de opgedane  
 kennis en ervaring in het land blijven. Deze professionele 
 organisaties ontvangen de vergoedingen voor hun werk- 
 zaamheden zoals overeengekomen in een projectcontract.  
 Dit in tegenstelling tot de Nederlandse vrijwilligers en  
 bestuursleden. Daarom kunnen wij met recht zeggen dat  
 alle donaties volledig terecht komen in Vietnam.

 De voorzitter is in  2013 een half jaar aanwezig geweest  
 in Vietnam om inhoud te geven aan deze begeleiding. 

De Vietnamese accountant, Vu Ngoc Thoa, die in 2012 ter ondersteuning van de voorzitter is 
aangetrokken heeft in 2013 haar meerwaarde volop bewezen. Thoa controleert de bestedingen 
van	de	Vietnamese	uitvoerende	organisaties	en	adviseert	het	bestuur	over	financiële	zaken	die	
te maken hebben met de projecten in Vietnam. Voor deze werkzaamheden ontvangt zij een 
vrijwilligersvergoeding.
Daarnaast is in de persoon van Dinh Thuong Huyen in 2013 nog een bestuursondersteuner 
aangetrokken die de voorzitter ondersteunt waar het gaat om de communicatie tussen onze  
stichting en Vietnam. Naast het mondeling en schriftelijk vertalen weet zij ook de cultuurverschillen  
te overbruggen. Ook zij ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
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Thoa en Huyen worden door onze voorzitter opgeleid tot medewerkers die onze stichting 
vertegenwoordigen in Vietnam. Hiermee is een basis gelegd voor volwaardige projectondersteuning 
en –controle gedurende het gehele jaar ook wanneer de voorzitter niet in Vietnam is.  
Onze stichting legt de projectvoorstellen voor aan donateurs en fondsen in Nederland. 

b. Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur bestaat uit drie leden; een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.  
De keuze voor een klein bestuur is gemaakt met het oog op een vlotte werkwijze. Bestuur en 
vrijwilligers van de activiteitencommissie zien de eerste drie jaar af van vergoeding van onkosten, 
zodat deze vergoedingen indirect ten goede komen als een donatie aan de stichting. Ook de reis-  
en verblijfskosten van de voorzitter zijn privé donaties aan de stichting.
Het bestuur bestaat uit drie ondernemers die naast hun zakelijke activiteiten tijd en aandacht 
beschikbaar stellen voor deze maatschappelijke activiteit. 

 

Bestuursondersteuning in Vietnam
•	 Vu	Ngoc	Thoa	neemt	audits	af	en	controleert	de	(financiële)	voortgang	van	de	projecten.	 
	 Ook	analyseert	ze	de	financiële	paragraaf	van	projectaanvragen,	op	basis	waarvan	ze	de	 
 voorzitter adviseert.
• Dinh Thuong Huyen bezoekt (mogelijke) uitvoerende organisaties en lopende projecten, en doet  
 daarvan verslag aan de voorzitter. Ze vertaalt Engelse teksten naar het Vietnamees en andersom,  
 zowel mondeling als schriftelijk.  
• Beiden worden opgeleid door Peter tot zijn zaakwaarnemer van onze stichting en zijn  
 plaatsvervanger bij diens afwezigheid. Zodoende kunnen ze op termijn onze stichting in  
 Vietnam vertegenwoordigen.
       
Vrijwilligers
De volgende aanvullende taken worden vervuld door vrijwilligers:
• particuliere fondsenwerving 
 organiseren jaarlijkse evenementen/informatiemiddagen, lezingen, acties met clubs en scholen,  
 stand bemensing op fairs en (kerst)markten.
• uitvoeren communicatieplan 
 website, nieuwsbrief, sociale media, brochure en jaarverslag. 

BESTUUR
Geert Streppel
Henk Brinksma
Peter J. de Vries

ACTIVITEITEN- 
COMMISSIE
Harmke Veldhuizen 
bestuursondersteuning
José Olde Dubbelink
Anneke Boven

COMMUNICATIE

tekst
Anne-Marie Krap   
vormgeving
Lieke Bakker

WEBSITE

Nanette Kalisvaart

BESTUURSONDER- 
STUEUNING IN VIETNAM 
accountant / auditor
Vu Ngoc Thoa
journalist / tolk
Dinh Thuong Huyen
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3. Projecten in 2013

a. Braille voor 15 kinderen - Thai Binh – Blind Association 

Doel
Vijftien blinde en slechtziende kinderen die afkomstig zijn uit een gebied waar geen scholings-
mogelijkheden voor hen zijn, krijgen les in braille gedurende negen maanden. De kinderen verblijven 
samen met twee verzorgers in het blindeninstituut “Thai Binh Association of the Blind”. Ze zijn er 
intern omdat de afstanden te groot zijn om iedere dag de reis van huis naar school te maken.  
Na de opleiding kunnen ze het onderwijs volgen op hun lokale school en zijn hun toekomst-
mogelijkheden aanzienlijk toegenomen.  Aansluitend worden de leerlingen begeleid in de overstap 
naar een passende vervolgopleiding.

 Projectbegroting 
 De kosten van het project hebben betrekking op: 
 • werving en selectie leerlingen
 • medisch onderzoek visuele beperkingen van de deelnemers
 • bedden, lakens, muskietennetten
 • inrichting lokaal
 • leermiddelen
 • salaris docent
 • salaris hulpdocent en verzorgsters

De Stichting Kootje Fundatiën heeft onze aanvraag voor een donatie gehonoreerd met een bijdrage 
van € 1.500,-. Dit is ongeveer de helft van de projectkosten. De andere helft is afkomstig van 
individuele giften aan MHIVN. De lokale overheid draagt ook bij aan het project en neemt de kosten 
voor water, elektriciteit en voeding voor haar rekening. Het project is eind februari 2013 gestart en 
duurt tot november 2013. 

Bezoek aan de “Thai Binh Association of the Blind”
Op 18 mei en op 9 oktober 2013 brachten de voorzitter en de twee lokale bestuursondersteuners een 
bezoek aan het blindeninstituut. MHIVN werd getroffen door de grote inzet van de kinderen. Zij grijpen 
de kans om te leren lezen en schrijven met beide handen aan. MHIVN-voorzitter Peter de Vries sprak 
zijn bewondering en waardering uit want de omstandigheden zijn niet bepaald gemakkelijk, mede 
omdat de kinderen ver van huis zijn. Toch was duidelijk te zien dat de kinderen zich volkomen op 
hun gemak voelen. De huiselijke sfeer die ze ervaren vloeit voort uit de tweeledige begeleiding en 
verzorging: de docente die de kinderen braille leert en de verzorgster die de maaltijden bereidt, de 
kleren wast en alle andere praktische zaken behartigt. 

Tijdens de vergadering met het management van het instituut is de voortgang besproken en zijn er 
suggesties gedaan voor verdere verbetering. MHIVN wil dit project voor vijftien blinde kinderen graag 
herhalen in 2014. Daarvoor moesten de resultaten in november 2013 naar tevredenheid zijn en 
voldoende donaties zijn verzameld. Inmiddels kan worden vermeld dat we in overleg zijn met de  
Blind Association om in 2014 een vervolg op dit project te realiseren.
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b. Proposal Writing -  Hanoi Independent Living Center

Hanoi Independent Living Center (Hanoi ILC) is een zelfhulporganisatie voor mensen die 
aangewezen zijn op rolstoelen vanwege hersenbeschadigingen, ruggengraatafwijkingen of polio. 
Hanoi ILC bouwt en ondersteunt een netwerk van goed geïnformeerde, gehandicapte mensen die 
andere gehandicapte mensen helpen een onafhankelijk leven op te bouwen.

Naast individuele hulp, groepsgesprekken, 
voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen organiseert Hanoi ILC 
contacten tussen universiteiten en de doelgroep (stages  
en onderzoek) zodat er meer kennis ontstaat over de ontwik-
keling van gehandicapte burgers. Hanoi ILC had in 2012 een 
aanvraag ingediend bij onze stichting voor bekostiging van  
een training “Proposal writing” (voorstel schrijven) voor 
leden van de doelgroep. In 2013 konden we deze aanvraag 
honoreren en werd de training gevolgd in april-mei.

Doel
Gehandicapte mensen die goed opgeleid en geïnformeerd zijn, leren hoe ze een projectvoorstel/
subsidieaanvraag kunnen schrijven voor plannen die  andere gehandicapte mensen een 
onafhankelijker leven bieden. Deze voorstellen kunnen daarna ingediend worden bij de Vietnamese 
overheid, bij ambassades en bij NGO’s. 

De training “Proposal writing” heeft plaatsgevonden in april en mei 2013. In de loop van 2013 zijn er 
zes concrete projectvoorstellen van de hand van de deelnemers ingediend bij Vietnamese fondsen. 
De aanvragen betreffen
• het openen van een nagelstudio (afgewezen door het Vietnamese fonds)
• het opzetten van een online ticketshop door 4 vrouwen (in behandeling)
• het openen van een fotokopieerzaak (toegekend)
 

c. Materiele ondersteuning drie projecten 

In 2012 is onze stichting voor het eerst benaderd door de Hessel de Vries Stichting met het voorstel 
om in Vietnam goede projecten te vinden die materiele ondersteuning konden gebruiken. Dat is naar 
tevredenheid verlopen.
Dankzij een tweede gift van de Hessel de Vries Stichting, konden we in de zomer van 2013 drie 
organisaties blij maken met de aanschaf van nieuwe apparatuur. 

•	 Het	Microfinance	&	Development	Center
 PC, laptop en kleurenprinter.
 Te gebruiken voor trainingsmateriaal zoals hand-outs in de projecten voor opzetten, begeleiden en  
	 microfinanciering	van	bedrijfjes	voor	alleenstaande	moeders.	
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• Marine Gifts Social Enterprise
	 Beamer,	laptop,	kleurenprinter	en	vier	flip-overs.	
 Deze middelen worden ingezet bij de projecten voor arme vissersvrouwen, waarin ze leren  
 op kleine schaal commerciële activiteiten in het eco-toerisme uit te voeren.

• De Thai Binh Association of the Blind 
 Vijf computers met spraak- en tekstverwerking en twee printers.
 De gebruikers leren daarmee ‘blind typen’ door onmiddellijk op hun gehoor de tekst te controleren.  
 Bovendien kunnen ze ook volledige documenten ‘beluisteren’.

d. Starten van een eigen bedrijf door alleenstaande moeders   

	 	Microfinance	&	Development

Doel 
Het doel van het project is om alleenstaande moeders in de An Chau gemeenschap in staat te stellen 
zelfstandig een inkomen te verwerven met behulp van een eigen bedrijfje. Voorbeelden van beroepen 
die de vrouwen kunnen uitoefenen en waar vraag naar is binnen de gemeenschap: het verbouwen 
van rijst, groente en fruit en het fokken van varkens en kippen om te verkopen.
Onze stichting besloot in 2012 dit project in uitvoering te nemen. Het heeft een jaar gekost om 
voldoende donaties te verzamelen. Medio oktober 2013 kon het project daadwerkelijk van start gaan 
en zijn de eerste 60 deelneemsters gestart. 

Achtergrond
An Chau ligt ongeveer 140 kilometer van Hanoi en is de 
armste gemeenschap in het Son Dong district van de 
provincie Bac Giang. Van de inwoners leeft 85 procent 
van de landbouw. In An Chau zijn 722 vrouwen lid van de 
Vrouwenbond, waarvan ruim 100 vrouwen alleenstaande 
moeder zijn. Deze laatste groep heeft steun nodig bij het 
verwerven van voldoende inkomen voor een gezonder 
leven en voor de kosten van scholing van de kinderen.  
Met een betere economische situatie kunnen deze 
kwetsbare gezinnen de kwaliteit van hun leven verbeteren 
en de vooruitzichten van de kinderen verhogen. Voor dit 
project heeft M&D 60 deelneemsters geselecteerd.

Opzet van het project
Onze	stichting	financiert	de	training,	begeleiding	en	coaching	van	de	deelneemsters	en	van	de	
projectorganisatie.	De	stichting	Microfinance	and	Development	Centre	(M&D)zorgt	samen	met	
de  lokale Vietnamese Women’s Union (Vrouwenbond) voor de praktische uitvoering en training. 
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Het project zorgt voor continue begeleiding en coaching, ook op de langere termijn. De kwetsbare 
eenoudergezinnen worden op deze manier begeleid naar zelfstandigheid en economische 
onafhankelijkheid.  
Het project voorziet in: 
•	 Trainingen	en	cursussen	over	financieel	management	en	ondernemerschap.
• Een training om deelneemsters ‘spaarvaardiger’ te maken door het inleggen van een maandelijkse  
 kleine bijdrage in een fonds. Deelneemsters kunnen een beroep doen op dit fonds. Een ’commissie  
 van deelneemsters’ beslist over de aanvragen.
• Een microkredietfonds om de vrouwen te helpen hun inkomsten te vergroten, moeilijkheden bij het  
 opzetten van een eigen bedrijf te overwinnen en hun levens te stabiliseren. 
• De vrouwen worden ingedeeld in groepen van vijf. Vier groepen samen vormen een ‘center’.  
 Er zijn drie centers. Eens per maand komen de vier groepen van de drie centers bijeen om hun  
 ervaringen te delen en elkaar te steunen in dagelijkse bedrijfsproblemen.
 Elke groep heeft een leider en elk center heeft een leider en een assistent.
• Zowel de groepen als de centers en de leidsters en assistenten krijgen begeleiding.  
 De deelneemsters ontvangen individuele coaching door een medewerker van M&D gedurende  
 een  periode van twee jaar.

Het onderdeel microkredietfonds is onder verantwoordelijkheid van de Vietnamese Bank voor Sociaal 
Beleid gerealiseerd, met uitvoerende begeleiding van M&D medewerksters in samenwerking met de 
lokale Vrouwenbond en de lokale overheid.
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4. Voorlichting

Het doel van onze stichting is het bereiken van meer zelfvertrouwen en (economische) 
onafhankelijkheid van Vietnamezen, die weinig kansen hebben vanwege hun afkomst, handicap  
en/of grote armoede.
De	uitvoering	van	ons	werk	vindt	plaats	in	Vietnam	terwijl	de	financiële	middelen	uit	Nederland	
komen. Onze voorlichting is daarom hoofdzakelijk gericht op het Nederlandse publiek.
We zijn in 2012 begonnen met de in Vietnam gebouwde en beheerde website  
www.mhivnfoundation.com , met een facebookpagina www.facebook.com/mhivn?fref=ts en een 
beleidsplan. 
In 2013 is de websitebouw en het beheer helemaal overgegaan naar Nederland. Dit was mogelijk 
door de komst van Nanette Kalisvaart, een vrijwilliger die veel ervaring heeft in deze tak van sport. 
Met de aansluiting van Lieke Bakker als vormgever en Anne-Marie Krap als tekstschrijver werd het 
ook mogelijk om de inhoud van de website te verbeteren, de vormgeving aan te passen en om een 
nieuwsbrief op te zetten.
In 2013 zijn twee nieuwsbrieven verzonden naar alle donateurs, betrokken fondsen en een brede 
kring van belangstellenden.

Onze voorzitter heeft voorlichting gegeven over het werk van de stichting op de informatiemiddag  
van onze stichting op 10 februari 2013 in de HEMA te Heerenveen.

Op de volgende markten stonden we met een kraampje met Vietnamese producten en 
informatiemateriaal:
• Pompeblêdfair in Oranjewoud op 25 mei 2013
• Multi Culti markt in Heerenveen op 1 juni 2013
• Kerstmarkt in Heerenveen op 15 december 2013
• De Andere Kerstmarkt in Oudeschoot op 21 december 2013

In 2013 hebben we meegedongen naar een prijs: de NRC Charity Award. MHIVN stuurde een 
prachtige advertentie in, geschreven door Anne-Marie Krap en vormgegeven door Lieke Bakker.  
We vielen niet in de prijzen maar we zijn trots op onze inzending.

http://www.mhivnfoundation.com
www.facebook.com/mhivn%3Ffref%3Dts%20
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5. Beleid 2014

Vooruitblikkend op 2014 kiest onze stichting voor een voortzetting van het beleid zoals  
verwoord in het beleidsplan 2012-2013.  
www.mhivnfoundation.com/about-us/about-mhivn/78-beleidsplan-2012-2013
Dit beleid wordt in 2014 herschreven.

Ons doel is en blijft:  

Het bevorderen van mentale en economische 
onafhankelijkheid van kansarmen in Vietnam.
De	keuze	voor	een	project	voor	het	starten	van	een	eigen	bedrijf	met	behulp	van	Microfinanciering	
zetten we door in 2014. In onze ogen is economische onafhankelijkheid op een goede manier 
te bereiken door mensen hun eigen verantwoordelijkheid te laten ontwikkelen. Een belangrijke 
voorwaarde is de begeleiding en opleiding in de zakelijke aspecten van het ondernemerschap van  
de deelnemers. En voor diegenen waarvoor dat nog niet haalbaar is het volgen van daartoe benodigd 
(beroeps) onderwijs een mogelijkheid die we willen bieden. Hierin willen we voorzien in onze 
projecten.
Voor ogen staan daarbij vergelijkbare projecten zoals het leren van braille aan blinde kinderen in  
Thai Binh en het starten van kleinschalige bedrijvigheid met microkrediet door alleenstaande moeders 
in Bac Giang. Het concrete en meetbare resultaat van deze projecten maakt voor de deelnemers een 
wezenlijk verschil en verandert hun leven. Voor een blind kind dat braille beheerst is het volgen van 
verder onderwijs mogelijk geworden. Door een alleenstaande moeder die inkomen kan verwerven uit 
zelfstandige arbeid is economische onafhankelijkheid bereikt voor haar en haar kind(eren).  
Dit	bedoelen	we	met	de	resultaten	van	een	project	die	het	significante	verschil	maken	voor	de	
toekomst van de deelnemers. Bij het toetsen van aanvragen en projectvoorstellen wordt dit tot de 
kerncriteria gerekend, waaraan het project zal moeten voldoen. In 2014 willen we verdere stappen 
zetten in deze richting.

www.mhivnfoundation.com/about-us/about-mhivn/78-beleidsplan-2012-2013
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6. Financiele verantwoording

De cijfers uit dit hoofdstuk komen uit de jaarrekening van onze stichting.

Inkomsten
In 2013 en 2012  heeft onze stichting volgende de inkomsten ontvangen:

Giften  2013 2012
Giften particulieren € 4.254 €   3.518
Privé gift voorzitter € 4.333 €   8.346
Giften bedrijven € 1.200 €      350
Donatie Stichting Kootje Fundatiën  - €   1.500
Donatie Hessel de Vries Stichting € 4.357 €   7.805
Donatie Provinciaal Dominicanen € 3.000 -
Donatie Prov. Procuur Passionisten € 1.000 -
Donatie Stichting ASN Foundation € 1.500 -
Donatie Johanna Donk-Grote St. € 2.500 -
St. Limburgs Protestants Kindertehuis € 1.000 -
Opbrengsten overige acties € 1.004 €   1.735
Totaal  € 24.148 € 23.254

Uitgaven
In 2013 en 2012 heeft onze stichting kosten gemaakt voor de uitvoering van de volgende projecten:

Projectkosten 2013 2012
ACDC : Improve education for children  €   2.000
ACDC :  Empower Youth with disabilities   €   1.900
VVAF : inrichting IT-class  €   1.626
Marine Gifts : materiaal toerisme door vrouwen  €   1.626
MCNV : inrichting orthopedische werkplaats  €   1.626
Hanoi ILC : hulpmiddelen inventaris voor trainers  €   1.626
Thai Binh Blind Association, Braille  € 2.356 
Hanoi ILC : Proposal Writing € 2.510 
M&D	Center	:	Single	Moms	Microfinan.	(2013-‘15)	 €	5.250	
TBBA : spraakcomputers tbv blinden € 1.323 
M&D Center : kantoor apparatuur € 1.323 
Marine Gifts : kantoor apparatuur € 1.324 
Totaal  € 14.086 € 10.404
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Daarnaast waren er de volgende kostenposten:

Overige lasten 2013 2012
Huisvestingslasten - €    255
Administratie- en advieslasten € 485 € 1.343
Kantoorlasten €   65 €    856
Promotielasten € 4.241 € 4.847
Algemene lasten € 236 €      54
Vrijwilligers vergoeding Vietnam € 1.125 -
Totaal  € 6.152 € 7.355 

Het totaal aan uitgaven was:
Projectkosten € 14.086 € 10.404
Overige lasten € 6.152 € 7.355
Totaal uitgaven € 20.238 € 17.759

RESULTAAT

Totaal Inkomsten € 24.148 € 23.254
Totaal Uitgaven € 20.238 € 17.759
Resultaat €   3.910 €   5.495

      
   2013 2012
Het exploitatieresultaat is  € 3.910 € 5.495

Stand 1 januari 2013 stichtingskapitaal  € 5.495
Stand 31 december voor winstverdeling € 3.910 

Financiële positie op 31 december na winstverdeling € 9.405

Resultaat op korte termijn beschikbaar €  9.405
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