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Bestuur
Per 1 september 2013 heeft Judith (J.)van Elten de functie van secretaris overgenomen van
Peggy (M.B.) van Holst Pellekaan tot het bestuur van stichting Befriend.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Frans (F.J.) Linssen
Penningmeester:
Nel (P.C.) Bax
Secretaris per 1 september
Judith (J.) van Elten
Bestuurslid:
Leontien (L.C.) Ruttenberg
coördinator/oprichter
Helmi (C.W.) van den Berg
Secretaris tot 1 september:
Peggy (M.B.) van Holst Pellekaan

Doelstelling
Stichting Befriend is opgericht met als doel het zowel materieel als immaterieel ondersteunen
van kleinschalige projecten en vernieuwende initiatieven voor mensen in kansarme en
kwetsbare situaties. Betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij het uitgangspunt.
De stichting tracht de doelstellingen onder meer te bereiken door:
1. het verwerven van financiële ondersteuning die gericht en transparant per project of
initiatief zal wordt ingezet; en
2. het produceren en vertonen van audiovisuele producties casu quo het geven van
voorlichting in de ruimste zin des woord om bovengenoemde doelstelling bij een breed
publiek onder de aandacht te brengen en aldus het draagvlak in de samenleving te
vergroten.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Stichting Befriend fungeert in de eerste plaats als fondsenwervende partnerorganisatie van de
Indiase organisatie Empowerment Foundation, ten behoeve van Soorya Udayam Illam (SUI):
een opvanghuis annex scholingsproject in Pondicherry District, Zuid-India. Daarnaast faciliteert
Stichting Befriend kleine ontwikkelingsprojecten die geen rechtspersoonlijkheid hebben, maar
wel passen binnen de doelstellingen van Stichting Befriend.
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Activiteiten in 2013
Acties en donaties blijven ook in 2013 de belangrijkste bronnen van inkomsten om de exploitatie
van Soorya Udayam Illam mede te financieren. Het afgelopen jaar zijn een aantal acties
ondernomen door particulieren om het project in India te ondersteunen.
Een aantal specifieke donaties en actieopbrengsten waren bestemd voor deelname aan een actie
van Childright Fund met een Nobelgala -avond in het Kuhrhaus in Scheveningen. Stichting
Befriend was een van de organisaties die voor dit evenement was uitgenodigd en daardoor een
verdubbeling kon realiseren van haar eigen actieresultaat van 4.000 euro naar € 7.900.
Ook mocht Befriend weer een aantal bijzondere giften ontvangen.
Als bijzondere acties en donaties kunnen genoemd worden:
Acties:
• Kraamverkoop IJhallen € 250
• Verjaardagactie € 750
• Benefiet concert Nien Besselink en Sjoerd Brouwer € 980 (Childright actie)
Bijzondere giften:
• Weeshuis doopsgezinden € 2.000, (Childright actie)
• Particuliere giften € 1.150 (Childright actie)
• Particuliere gift € 7.500 (exploitatie)
Acties van derden:
• Stichting Childright Fund: Nobel gala € 7.900
Bijdragen van vaste donateurs
Befriend kan rekenen op trouwe donateurs die maandelijks, jaarlijks, of incidenteel bedragen
storten. In 2013 is van deze donateurs ca € 7.000,-- ontvangen, bestemd voor de exploitatie van
Soorya Udayam Illam.
Bestuurswisseling
Na zeven jaar actief lid te zijn geweest van het bestuur van Stichting Befriend is Peggy van Holst
Pellekaan per 1 september 2013 teruggetreden. Zij blijft wel actief voor Befriend op het gebied
van fondsenwerving en publiciteit. Haar functie van secretaris is overgenomen door Judith van
Elten. Judith is al lange tijd betrokken bij stichting Befriend en heeft een tijd als vrijwilliger bij
Soorya Udayam Illam in India gewerkt.
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Bestemmingsreserves en Continuïteitsreserve
Stichting Befriend streeft naar een minimale overhead. In principe wordt om de continuïteit van
de organisatie te garanderen 5% op de inkomsten ingehouden, waardoor 95% aan de
projectdoelen ten goede komt. De bestemmingsreserves voor de projectdoelen worden
hieronder gespecificeerd met toevoegingen en bestedingen in 2013. Aan de continuïteitsreserve
worden o.a. behalve de rente inkomsten de 5% inhouding toegevoegd. Gemaakte kosten voor
fondswerving en beheer (zie specificatie hieronder) worden aan het fonds onttrokken.

Specificatie inkomsten en bestedingen diverse projectdoelen 2013
BESTEMMIN
GSRESERVE
Per
01/01/2013
€
INDIA
Exploitatie SUI
Emp.school Fase 2
Emp.onderwijs
Hostel.extensie
Infrastr./extra works
Cycloon rehab.works
Totaal

18.628
4.025
5.175
28.500
5.550
8.663
70.541

BATEN
2012
€

23.038
0
0
0
0
0
23.038

INHOUDING
NAAR
PROJECTDOEL Continuiteits
reserve
€
€

11.945
4.025
0
0
0
3.000
18.970

954
0
0
0
0
0
954

BESTEMMINGSRESERVE
per 31/12/2013
€

28.767
0
5.175
28.500
5.550
5.663
73.655
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Specificatie kosten werving en beheer 2013
€
kosten eigen fondswerving
Vrijwilligers vergoeding
CBF
overige kantoorkosten

€

600
360
137
1.097

Kosten
Beheer&Administratie
Diverse kosten
Bank-, kantoorkosten, Kvk
Vrijwilligersvergoeding

407
284
900
1.591

Totaal

2.688
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Ontwikkelingen in India in 2013
Bezetting
In het Opvanghuis werden in 2013 tussen ca 50
kansarme en verwaarloosde kinderen opgevangen
die onderwijs, onderdak en verzorging kregen. Het
huis verzorgt naast permanente opvang ook tijdelijke
opvang van kinderen in crisissituaties.
Herstel Cycloonschade
In 2013 zijn de herstel werkzaamheden van de
schade van de cycloon uit 2012 voortgezet. Naar
verwachting zullen deze werkzaamheden begin 2014
voltooid zijn en zal het resterende bedrag van de
bestemmingsreserve zijn besteed.
Empowerment onderwijs
De overheidssubsidie die was toegezegd voor de Empowermentschool door het Education
Department van het District Pondicherry, en waarop redelijkerwijs gerekend mocht worden is
ook in 2013 niet ontvangen. Dit is te wijten aan de (steeds veranderende) politieke
omstandigheden in dit district.
De school, die in 2012 in gebruik is genomen, is daardoor vanaf het begin in haar voortbestaan
bedreigd als onderwijsinstituut binnen het Indiase onderwijsprogramma “Education for all”. Om
deze reden kan de Empowermentschool nog geen “residential school” zijn voor (dag)onderwijs
aan drop-out kinderen (uit het opvanghuis en kinderen uit de buurt).
De nieuwe Empowerment school, waarvan bouw en inrichting door Stichting Befriend met hulp
van diverse fondsen is gefinancierd, doet vooralsnog dienst als centrum voor aanvullend
onderwijs aan drop-outs. Dat wil zeggen intensieve huiswerkbegeleiding na schooltijd en in het
weekend computer/art/dance/yoga en meditation class.
Dit aanvullend lesprogramma blijft onontbeerlijk voor drop-out kinderen om enige kans te
maken op een reguliere school. Voorts zal er een opvang voor kleuters van werkende moeders
worden gestart. Daarnaast onderzoeken zowel Empowerment Foudation als Befriend
alternatieve financieringsscenario’s om als residential school te kunnen bestaan.
In 2013 deden zeven kinderen eindexamen voor de 10th standard (dat is de middelbare
school). Deze kinderen die met een grote leerachterstand in het huis kwamen wonen, zijn
allemaal geslaagd. Ook alle andere kinderen mogen door naar de volgende klas
('standard'). Dat zal voor de meesten de volgende klas van de openbare school in het dorp zijn.
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Publiekscommunicatie 2013
Er zijn twee nieuwsbrieven (augustus en december) verspreid onder donateurs, sponsoren,
subsidiegevers en andere belangstellenden. In de nieuwsbrieven wordt verslag gedaan van alle
activiteiten van Befriend en achtergrondinformatie gegeven over het project en de kinderen.

Beleidsvoornemens 2014
Algemeen beleid
Opzetten en uitvoeren van fondsenwervende activiteiten t.b.v. initiatieven van Empowerment
Foundation in India. Kernactiviteiten van deze NGO zijn het opvanghuis Soorya Udayam Illam en
de bijgehorende de Empowermentschool.
Indien nodig en mogelijk wordt een specifieke inzameling aangewend voor een project
waarvoor premie cq verdubbeling kan worden verkregen bij o.a. Wilde Ganzen.
Befriend heeft geen beroepskrachten in dienst en probeert middels de inzet van vrijwilligers de
uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden (maximaal 5% van verworven inkomsten.
Beleidsdoel: Exploitatiekosten India
Befriend zal in 2014 de exploitatie van het Soorya Udayam Illam complex met minimaal
€ 18.000 ondersteunen (zie begroting en toelichting).
Beleidsdoel: Blagoe Delo Rusland
Stichting Befriend zal blijven fungeren als rechtspersoon voor donaties voor het project Blagoe
Delo voor gehandicapten in Rusland.
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Acties
Scholenacties
In 2014 zijn (nog) geen scholenenacties gepland. De ervaring leert dat deze acties voor Befriend
steeds moeilijker worden omdat scholen kiezen voor het format van een grote bekende
organisatie, zoals Unicef of War Child.
Een persoonlijke ingang op schoolleiderniveau blijft van belang en kan soms soulaas bieden om
een school bereid te vinden om een actie voor het project aan te gaan.
Donateurs
Voor het financieren van de exploitatie van het project steunt Befriend op trouwe donateurs.
Het streven is om in 2014 nieuwe donateurs te werven, die zich structureel binden aan Befriend
met een jaarlijkse bijdrage.
Vriendenteam
Het team wordt betrokken bij uitvoering van acties b.v. verjaardagsacties
Financiering kosten eigen fondswerving en beheer en administratie
In 2014 worden geen grote sponsorbedragen verwacht. De jaarlijkse inkomsten via donateurs is
beraamd op maximaal € 8.000.- Dit betekent, dat een inhouding van 5% onvoldoende is om de
geraamde kosten totaal € 3000.- te financieren. Daarom zal Befriend specifieke bijdragen
werven ten bate van genoemde uitvoeringskosten. De 5% inhoudingen en de specifieke giften
worden toegevoegd aan de zogenaamde continuïteitsreserve. De gemaakte kosten worden ten
laste gebracht van deze reserve.
Communicatie
In 2014 zullen 2 digitale nieuwsbrieven verschijnen die worden verzonden aan alle donateurs
en overige geïnteresseerden.

TOELICHTING BEGROTING 2014
In de begroting is € 18.000 opgenomen onder de post besteding doelstelling India. Een gedeelte
hiervan t.w. € 14.000. is bestemd voor exploitatie. Het resterende bedrag voor afronding van
lopende projecten met name; cycloonherstelwerk en empowerment onderwijs.
Indien de donateurs inkomsten in 2014 lager uitvallen zal het bedrag vanuit de
bestemmingsreserves worden aangevuld.
Naar verwachting zullen de kostenposten eigen fondsenwerving en beheer nauwelijks afwijken
van voorgaande jaren.
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Balans per 31 december 2013
31-12-2013
€

31-12-2012
€

168

257

Liquide middelen

77.027

75.228

TOTAAL

77.195

75.485

Bestemmingreserves

73.655

70.541

Continuiteitsreserve

3.540

4.453

0

491

77.195

75.485

ACTIVA
Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa

PASSIVA
Reserves

Nog te betalen kosten

TOTAAL
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Diverse acties
Donaties
Donaties childrightgala
Acties derden (Childright)

subsidies
Rentebaten
Overige baten
Som der baten
Lasten
Besteed aan doelstelling
Project India
Project Blagoe Rusland
Kosten werving en beheer
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

Som der lasten
Saldo baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:
Ten laste van continuïteitsreserve
Ten gunste van continuïteitsreserve
Ten laste van bestemmingsreserve
Ten gunste van bestemmingsreserve

€

€

€

€

werkelijk
2013

begroting
2013

werkelijk
2012

begroting
2014

0
14.945
4.143
3.950
23.038

1.000
4.000
0
8.000
13.000

2.130
12.792
13.329
2.532
30.783

0
8.000
0
0
8.000

821

800

1.063

800

23.859

13.800

31.846

8.800

18.970
0
18.970

30.000
0
30.000

14.000
599
14.599

18.000
0
0

1.097
1.591
2.688

1.500
1.000
2.500

1.602
1.325
2.927

1.500
1.500
3.000

21.658

32.500

17.526

21.000

2.201

18.700

14.320

12.200

913

1.050

325

1.800

17.650
3.114
2.201

10.400
14.645

18.700

14.320

12.200
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Toelichting op de jaarrekening
Grondslagen
De jaarstukken zijn opgesteld op basis van historische kosten in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels.
De Richtlijn Fondsenwervende instellingen is gevolgd.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven.
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Toelichting op de balans
Overige vorderingen en overlopende activa

€

Nog te ontvangen rente

168
168

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit de banksaldi ultimo 2013.
Specificatie:
ABN.AMRO
ABN.AMRO

Rekening-courant
ondernemersdeposito

4.464
72.563
77.027

projecten
India
€
70.541
23.038
18.970
954
73.655

Bestemmingsreserves
stand per 1 januari 2013
baten 2013
bestedingen doelstellingen
5% forfaitaire kosten tbv continuïteitsreserve
stand per 31 december 2013
Continuïteitsreserve

Jaarlijks wordt 5% van de baten eigen fondsenwerving toegevoegd, terwijl de gemaakte
kosten hierop in mindering worden gebracht.
€
stand per 1 januari 2013
dotatie 2013: 5%
rentebaten

af: kosten werving en beheer
stand per 31 december 2013

4.453
954
821
1.775
6.228
-2.688
3.540
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