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Algemeen

Conform de statuten wordt bijgaand het financieel verslag over 2015 aangeboden.
Naast dit financieel jaarverslag geeft de penningmeester tijdens iedere bestuursvergadering inzicht in de
financiële positie van onze stichting, zodat de direct betrokkenen adequaat geïnformeerd zijn.
Via de voorzitter lopen alle bankmutaties en hij heeft de financiële administratie en het verslag akkoord
bevonden.
Fondsenwerving.
Het aspect van de werving van middelen en fondsen heeft de permanente aandacht van het bestuur.
De laatste jaren is er helaas sprake van operationele tekorten. Daarom houdt het bestuur vast aan een aantal
bezuinigingen; zo worden er minder kosten aan de monitorings/werk bezoeken besteed, waarbij aangetekend
wordt dat de bestuursleden zelf de reis- en verblijfskosten voor hun rekening nemen.
Ook de projecten in Cuba ontkomen niet versobering vanuit de SHHA
Het bestanddeel van goederen en hulpmiddelen welke “om niet” worden geschonken is wel minder dan
voorheen, doch krijgen nog steeds een goede bestemming op de diverse projecten in uitvoering.
Materialen worden in de bagage van de delegatieleden meegenomen richting Cuba.
Tijdens de monitoringsbezoeken wordt scherp gecontroleerd op de aanwending van de ter beschikking
gestelde goederen/gelden en wordt in nauw overleg met de direct betrokkenen ter plekke een inventarisatie
gemaakt van de meest gewenste en noodzakelijke goederen, met name om de reeds bereikte resultaten goed
te onderhouden.
Het bestuur is al in 2013 met een strategiewijziging gekomen ten aanzien van de inhoudelijke hulpverlening.
Zoals reeds in het verslag over 2014 is gememoreerd zijn de verzendingen van hulpgoederen per zeecontainer
eind 2013 gestaakt. Deze strategiewijziging is in Cuba met alle betrokkenen besproken en is toch positief
ontvangen. De komende jaren zullen de plannen in goed en continu overleg met de Cubaanse betrokkenen
nader moeten worden uitgewerkt.
De SHHA heeft met de firma Plomend in Matanzas een lopend onderhoudscontract ten einde de elektra en
sanitaire voorzieningen op onze projecten in uitstekende staat te houden. Tijdens de werkbezoeken worden
de projecten gecontroleerd en besproken met de directie van Plomend. In overleg wordt ook de
prioriteitsvolgorde van de nog uit te voeren werkzaamheden vastgelegd.
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Balans 2015 Stichting Humanitaire Hulp Antillen in Euro’s

Activa

2015

2014

Passiva

2015

2014

887

1.127

Statutaire reserve

4.538

4.538

8.523

10.472

Reisfonds

6.807

6.807

228

228

455

5.003

-/- 2.162

-/- 4.521

9.638

11.827

Liquide middelen:
Rabo, rekening courant
ING
Rabo, projectrekening

Projectreserve
Jaartekort

9.638

11.827

Toelichting op de balans
-De geldmiddelen zijn allen terstond opeisbaar
-Het kasstelsel wordt toegepast, aangezien overlopende vorderingen en verplichtingen minimaal zijn.
-De statutaire reserve en het reisfonds dienen als buffer teneinde in onvoorziene omstandigheden noodhulp te
kunnen bieden.
-De projectreservering is bedoeld om voor de komende jaren aan de minimale verplichtingen te kunnen
voldoen, met name gericht op het onderhoud van de bestaande projecten. Door de negatieve kasstroom
resultaten van de afgelopen jaren loopt deze post al jaren terug.

Staat van baten en lasten 2014

Baten
Sponsoring en giften

2015

2014

225

1.325

2

13

Interest

227

1.338

Lasten
Projecten, onderh. Plomend

1.879

488

-

68

238

1.226

-

3.824

272

253

Reis- en verblijfkosten
Apparaatskosten /
afscheid 2 bestuursleden
Premières documentaire /
sponsoravonden
Bankkosten
Diversen

2.389

5.859

-/- 2.162

-/- 4.521

Toelichting op de Staat van baten en lasten
- De post sponsoring en giften is over 2015 zeer gering; de stellige verwachting bestaat dat in de loop van 2016
zich nieuwe financiële ondersteuningsmogelijkheden voor gaan doen.
- De post projecten, onderhoud Plomend bevat naast het reguliere onderhoud o.m. uitgaven voor het tweede
deel van de renovatie van de douches van het weeshuis in Matanzas.
- De renovatie van het weeshuis zal in 2016 gecontinueerd worden.
- Mits de financiële armslag zal verbeteren in 2016 wordt niet uitgesloten, dat er nieuwe projectimpulsen zullen
ontstaan, hetzij bij bestaande projecten , hetzij bij een nieuw project.

