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Algemeen

Conform de statuten wordt bijgaand het financieel verslag over 2016 aangeboden.
Naast dit financieel jaarverslag geeft de penningmeester tijdens iedere bestuursvergadering gedetailleerd
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.
Het bestuur houdt vast aan een aantal bezuinigingen; zo worden er minder kosten aan de monitorings/werk
bezoeken besteed, waarbij nog maals aangetekend wordt dat de delegatieleden zelf de reis- en verblijfskosten
voor hun rekening nemen.
Ook de projecten in Cuba ontkomen niet aan versobering vanuit de SHHA; het aantal projecten is verminderd.
Het bestanddeel van goederen en hulpmiddelen welke “om niet” worden geschonken is 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 enkele jaren geleden met een strategiewijziging gekomen ten aanzien van de inhoudelijke
hulpverlening. Met de verzendingen van hulpgoederen per zeecontainer is gestopt. Deze strategiewijziging is in
Cuba met alle betrokkenen besproken. Gezien het verminderde aantal projecten bestaat hiervoor alle begrip,
ook van de Cubaanse betrokkenen.
De SHHA heeft met de firma Plomend in Matanzas een terug lopend onderhoudscontract, ten einde de elektra
en sanitaire voorzieningen op onze projecten in goede 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. De nadruk ligt momenteel bij het
weeshuis, een huisartsenpost en een school.

Namens Bestuur Stichting Humanitaire Hulp Antillen,
De penningmeester

De voorzitter

A.H.G. Huis in ‘t Veld

D. Assink

Raalte, februari 2017

Balans 2016 Stichting Humanitaire Hulp Antillen in Euro’s

Activa

2016

2015

2.596

887

14.517

8.523

229

228

Passiva

2016

2015

Statutaire reserve

4.538

4.538

Reisfonds

6.807

6.807

-/- 1.759

455

7.756

-/- 2.162

17.342

9.638

Liquide middelen:
Rabo, rekening courant
ING
Rabo, projectrekening

Project reserve
Resultaat

17.342

9.638

Toelichting op de balans
- De geldmiddelen zijn allen terstond opeisbaar
- Het kasstelsel wordt toegepast, aangezien overlopende vorderingen en verplichtingen minimaal zijn; in 2017
dienen nog bepaalde, in 2016 uitgevoerde onderhoudsposten, voldaan te worden.
- De statutaire reserve en het reisfonds dienen als buffer teneinde in onvoorziene omstandigheden noodhulp
te kunnen bieden. In 2017 zal het voorstel komen om het reisfonds op te laten gaan in de projectreserve; alle
reis- en verblijfkosten, verband houdende met monitoring workvisits, komen al sinds jaren voor rekening van
de delegatieleden.
-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 was deze post negatief geworden. In 2017 zal, mede door het positieve
resultaat over 2016, deze post weer positief zijn.

Staat van baten en lasten 2016

Baten
Sponsoring en giften
Teruggave belastingen

2016

2015

9.242

225

299

-

1

2

Interest

9.542

227

Lasten
Projecten, onderh. Plomend

1.290

1.879

-

-

Apparaatskosten

240

238

Bankkosten

256

272

-

-

Reis- en verblijfkosten

Diversen

Resultaat

1.786

2.389

7.756

-/- 2.162

Toelichting op de Staat van baten en lasten
- De post sponsoring en giften is over 2016 behoorlijk gestegen vanwege de gift van het
Nederlands Comité Wereldgebedsdag.
- De post projecten, onderhoud Plomend bevat naast het reguliere onderhoud o.m. uitgaven voor een deel
van de renovatie van de douches en waterafvoer van het weeshuis in Matanzas.
- De renovatie van het weeshuis zal in 2017 gecontinueerd worden.
- De financiële armslag is dusdanig verbeterd, dat in 2017 gericht bekeken zal worden in hoeverre een nieuw
(sub)project ter hand zal worden genomen.

