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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting VeloVelo 2010-2011. Op 24 augustus 2010 is 
Stichting VeloVelo opgericht en vanaf die dag is er heel veel gebeurd. Het eerste 
jaarverslag is een combinatie van 2010 en 2011, omdat eind 2010 VeloVelo nog maar 4 
maanden bestond. 
 
Met dit jaarverslag nemen we u mee naar alle activiteiten rondom de start en het eerste 
jaar van Stichting VeloVelo. Want dat er veel gebeurd is in het eerste jaar, dat is een feit.  
 
In dit jaarverslag worden deze gebeurtenissen beschreven, zodat u als donateur een 
duidelijk beeld krijgt van wat er allemaal is bereikt in het eerste jaar van de stichting. Ook 
geven we een vooruitblik voor 2012.  
 
In het financiële verslag vindt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven en een 
toelichting hierop. 
 
We wensen u veel leesplezier en inspiratie om ons werk te blijven volgen en te steunen. 
 
 
Bestuur Stichting VeloVelo 
 
Linda Selhorst 
Marjolein van Wijk 
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Inleiding 
 
De activiteiten van Stichting VeloVelo richten zich op het dorp 
Casat in de Filipijnen. Casat ligt op het eiland Luzon in de regio 
Nueva Viscaya. 
 
Wat vooraf ging aan de start van de samenwerking van 
Stichting VeloVelo en de inwoners van Casat.  
Sinds 1996 ondersteunt bestuurslid Marjolein van Wijk, samen 
met haar familie, een gezin uit het dorp Casat. Dit contact werd 
gelegd en onderhouden via Plan International. Na een aantal 
jaar hulp van Plan International aan de inwoners van Casat, 
stopte deze ondersteuning. Marjolein en haar familie hebben op 
verzoek van de fosterfamilie contact gehouden. Een aantal 
jaren ging dit naar beider tevredenheid. Er waren vaste 
afspraken over de hulp die geboden werd vanuit Nederland. 
Toen de oudste zoon uit het gezin de kans kreeg om met hulp 
van Marjolein en haar familie te gaan studeren, veranderden er een aantal zaken. Er werd 
vaker om financiële ondersteuning gevraagd, zonder dat duidelijk was waar dit 
daadwerkelijk voor gebruikt ging worden.  
 
Het verschil tussen het gunnen van een goede opleiding met de kans op een beter leven 
en het, door het geven van geld, afhankelijk maken, werd steeds groter. Marjolein wilde 
meer structurele hulp bieden aan dit gezin. Samen met studiegenoot Linda Selhorst is zij 
plannen gaan maken om dit gezin te ondersteunen, waarbij het gezin zelf ook een grote 
rol zou spelen in het genereren van inkomsten om zich te kunnen onderhouden. En 
daardoor uiteindelijk de kans te krijgen om zo een zelfstandiger en onafhankelijker leven 
op te bouwen.  
 
De plannen om deze activiteiten bij een stichting onder te brengen werden bedacht en 
uitgevoerd en resulteerden in de oprichting van Stichting VeloVelo op 24 augustus 2010.  
Sinds de start van Stichting VeloVelo is de oudste zoon van het fostergezin, deelnemer 
aan één van de projecten.  
 
Nog altijd wordt een warm contact met dit gezin onderhouden, regelmatig worden 
familienieuwtjes uitgewisseld via brief, sms en mail. De aanvragen om financiële hulp zijn 
niet meer persoonlijk, maar lopen nu via de stichting. Weer tot beider tevredenheid.  
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Missie, visie, doelstelling 
 
Missie 
Ieder mens heeft recht op een zelfstandig en onafhankelijk bestaan. 
 
Visie 
Het uitgangspunt van Stichting VeloVelo is het stimuleren van en begeleiden naar 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen in ontwikkelingslanden, zonder 
onderscheid te maken in geslacht, leeftijd, afkomst en / of geloofsovertuiging. Stichting 
VeloVelo richt zich op individuen met een hulpvraag die niet de mogelijkheid hebben om 
een onafhankelijk en zelfstandig bestaan op te bouwen. Stichting VeloVelo wil dit 
verwezenlijken door een bijdrage te leveren aan het zelfstandig functioneren van mensen 
binnen de leefgemeenschap. 
 
Doelstelling 
Individuen die gemotiveerd zijn en ook de capaciteit hebben, zichzelf in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien en zo een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te kunnen 
bouwen en dit kunnen voortzetten, te ondersteunen. 
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Doelstellingen 2010-2011 
 
Naar aanleiding van de missie, visie en doelstelling van Stichting VeloVelo werden er een 
aantal doelstellingen voor het eerste jaar opgesteld.  
 
1. Het opzetten van een website ter informatie voor belangstellenden en donateurs.  
BEHAALD 
 
2. Het opstarten van projecten op de Filipijnen die overeenkomen met de visie en missie 

van VeloVelo 
BEHAALD 
 
3. Zorgen voor naamsbekendheid 
BEHAALD 
 
4. Zoeken naar een contactpersoon op de Filipijnen voor een optimale communicatie 

rondom de projecten 
BEHAALD 
 
5. Starten van fondsenwerving ten behoeve van de projecten 
BEHAALD 
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Bestuursverslag 
 
Algemeen 
  
Interne organisatie 
Sinds de oprichting van Stichting VeloVelo op 24 augustus 2010 bestaat het bestuur uit 2 
personen. Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Op 31 december 2011 bestond 
het bestuur uit de volgende personen:  
 
Marjolein van Wijk  Voorzitter 
Linda Selhorst  Secretaris en Penningmeester  
 
Meerdere keren per jaar werd er een bijeenkomst gehouden om alle lopende en nieuwe 
zaken te bespreken en uit te werken. De bijeenkomsten vonden afwisselend in Haarlem 
en Hardenberg plaats. Naast deze bijeenkomsten heeft er regelmatig overleg per telefoon, 
Skype en sms plaatsgevonden.  
 
Bankrekening: 
Stichting VeloVelo heeft twee (2) bankrekeningen in Nederland, betreffend een lopende en 
een spaarrekening. De lopende rekening wordt gebruikt voor het innen van sponsorgelden 
en donaties en voor betalingen in Nederland en naar de Filipijnen.  
 
Op de Filipijnen heeft Stichting VeloVelo vijf (5) betaalrekeningen, betreffend een rekening 
voor de contactpersoon en voor de projecten Scholing, Voedsel, Medisch en Bedrijven. 
De contactpersoon op de Filipijnen beheert de rekeningen en brengt verslag uit aan het 
bestuur van VeloVelo. 
 
Contactpersoon Filipijnen 
Om de organisatie rondom de projecten in Casat, Bayombong op de Filipijnen goed te 
laten verlopen is er gezocht naar een lokaal contactpersoon. Via een kennis in Nederland 
heeft het bestuur contact gelegd met Cherryl Regala. Met haar heeft het bestuur altijd een 
goed contact onderhouden, waarbij Cherryl een belangrijke rol heeft gespeeld bij de 
totstandkoming van de projecten.  
Wegens omstandigheden heeft zij in mei 2011 te kennen gegeven dat zij niet meer 
beschikbaar kan zijn als contactpersoon. Cynthia Binuya is haar opvolgster.  
 
Cynthia is de contactpersoon voor de projecten Bedrijven, Medisch en Scholing. 
Het Voedselproject is een dermate groot project met veel lopende zaken, zodat het 
bestuur van VeloVelo gekozen heeft voor een contactpersoon voor dit project uit Casat 
zelf. De directrice van de basisschool in Casat, Norla Valdez, vervult deze. 
De communicatie met de contactpersonen verloopt via email, Skype en sms. 
 
Zowel het bestuur als de contactpersonen op de Filipijnen werkten op vrijwillige basis. 
Alleen de onkosten als reis- en verblijfkosten tijdens een projectbezoek in Casat op de 
Filipijnen werden vergoed. Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van Stichting 
VeloVelo kunnen gedeclareerd worden. 
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Ondersteuning 
Stichting VeloVelo maakte gebruik van verschillende diensten van diverse bedrijven. Deze 
bedrijven stelden hun kennis, tijd, goederen en / of ervaring gratis ter beschikking aan 
Stichting VeloVelo. Het gaat om de volgende bedrijven: 
 
Notariskantoor Mr. L.F. van Loenhoud - Notarieel vastleggen van de statuten 
UnitOne     - Ontwerp logo 
Sitan Development    - Ontwerp, beheer en hosting website 
CASH Bedrijfssoftware   - Levering boekhoudprogramma 
Reisbureau Geesink    - Overnachtingen in Manila tijdens bezoek   
        Filipijnen 
Administratiekantoor Odink  - Opstarten en controle boekhouding 
Folkerts, Design, Printing & Media - Drukwerk posters sponsorloop 
 
Publiciteit 
Website 
Op de website www.velovelo.info werden belangstellenden, donateurs en ondersteunende 
bedrijven op de hoogte gehouden van de activiteiten rondom VeloVelo. Op de website is 
informatie te vinden over de start van stichting, nieuws, de sponsoractiviteiten, de 
projecten en het verloop ervan. Ook konden mensen via de website doneren voor één van 
de projecten.  
 
Mailinglist en de nieuwsbrief 
Donateurs, betrokkenen en belangstellenden werden via een mailinglist op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten rondom de projecten. 
 
In 2010 zijn er twee (2) nieuwsbrieven uitgegeven. In 2011 waren dat er vier (4). De 
nieuwsbrief werd via een adressenbestand per mail verspreid aan familie, vrienden, 
bekenden en belangstellenden van Stichting VeloVelo. Er werd één (1) afmelding 
ontvangen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. 
 
Flyer 
Er werd een flyer ontworpen met informatie over Stichting VeloVelo en haar projecten. 
Deze flyer werd ingezet tijdens (wervings-) activiteiten rondom de stichting.  
 
Social Media 
Stichting VeloVelo was actief op netwerksite Facebook en beheert hier een pagina. Op 

geïnformeerd over activiteiten en nieuws van de stichting.  
 
Visitekaartjes 
Beide bestuursleden zijn in het bezit van gepersonaliseerde visitekaartjes. De kaartjes 
werden ingezet tijdens activiteiten van de stichting en werden uitgegeven aan 
belangstellenden en potentiële donateurs.  
 
Lokale media 
Acties die georganiseerd werden voor VeloVelo werden gepubliceerd in de lokale kranten 
en diverse kerkbladen. 
 
 

http://www.velovelo.info/
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Fondsenwerving 
Bedrijven 

 - 
 - 

 
Particulieren 

 Bart van Wijk deed mee aan de hardloopwedstrijd City - Pier - City. De opbrengst bedroeg 
 

 - 
 Jasmijn en Marjolein van Wijk deden mee aan de Hardenbergse Fiets4Daagse. De 

- 
 Henk Janssen was 12,5 jaar in dienst bij Achmea en doneerde zijn jubileumgeld van 

- aan VeloVelo 
 Diverse éénmalige en periodieke donaties werden gedaan door een groep trouwe 

donateurs 
 
Organisaties 

 De Betlehemkerk uit Hilversum hield een collecte in twee kerkdiensten. De diaconie vulde 
 

 De R.K. Basisschool De Rozenbeek uit Velserbroek heeft een sponsorloop gehouden. De 
-. 

 Verkoop Filipijnse spulletjes tijdens het lentefeest van R.K. Basisschool De Rozenbeek. 
- 

 De R.K. kerk uit Dedemsvaart hield een deurcollecte na afloop van een kerkdienst. De 
 

 -
gedoneerd aan VeloV - 
 
Bezoeken van de projecten op de Filipijnen  
Het bestuur is 2x naar de Filipijnen afgereisd, beide keren in oktober.  
 
Tijdens het bezoek in oktober 2010 stonden de volgende activiteiten centraal: 

 Het kennismaken met de contactpersoon Cherryll Regala 
 Het bezoeken van de familie waar Stichting VeloVelo door ontstaan is 
 Mogelijkheden onderzoeken voor het opstarten van projecten in Casat 

 
Tijdens het bezoek in oktober 2011 stonden de volgende activiteiten centraal: 

 Het kennismaken met de opvolger van contactpersoon Cherryll: Cynthia Binuya 
 Het bezoeken van de lopende projecten in Casat 

 
Van beide bezoeken zijn reisverslagen gemaakt waarin van dag tot dag beschreven wordt 
wat er gedaan is. U kunt deze verslagen lezen op de website.  
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Projecten 
 
Alle projecten van Stichting VeloVelo vonden plaats in en rond Casat. De deelnemers aan 
de projecten zijn allen inwoner van Casat. De projecten zijn opgesteld volgens de 
onderstaande werkwijze: 
 
1. Aanmelden van de hulpvraag verloopt via de contactpersoon. De aanvrager ontvangt 

een aanvraagformulier. De aanvrager specificeert zijn/haar aanvraag en maakt een 
schatting van de te verwachten kosten 

2. Het bestuur van Stichting VeloVelo neemt de aanvraag in behandeling en beslist of de 
aanvraag gehonoreerd wordt 

3. De aanvrager wordt via de contactpersoon van de beslissing van het bestuur op de 
hoogte gesteld 

4. De contactpersoon die de rekening op de Filipijnen beheert, ondersteunt de aanvrager 
met de start en het verloop van zijn/haar project door middel van begeleiding en het 
verstrekken van het beschikbare geldbedrag of middelen welke overlegd is met het 
bestuur in Nederland 

5. Tijdens de duur van het project houdt de aanvrager via de contactpersoon in de 
Filipijnen het bestuur in Nederland op de hoogte van de ontwikkelingen. Er vindt 
regelmatig terugkoppeling plaats 

 
De projecten die door Stichting VeloVelo zijn opgezet en ondersteund werden, zijn 
onderverdeeld in 4 hoofdgroepen; Medisch, Voedsel, Scholing en Bedrijven. 
  
Medisch 
Mabel Enero  
 
Doel van het project 
Mabel heeft een ernstige aangeboren afwijking (waterhoofd en ontbreken van een stuk bot 
in het voorhoofd waardoor de hersenen naar buiten komen) en wordt daardoor bedreigd in 
haar ontwikkeling. Haar ouders hebben geen geld voor medische ondersteuning. Wat ze 
hebben sparen ze op voor een operatie. De broers en zussen van Mabel kunnen niet naar 
school, want hier is geen geld voor. VeloVelo financiert alle medische kosten rondom de 
zorg van Mabel, zodat Mabel de zorg krijgt die ze nodig heeft en de ouders hun verdiende 
geld kunnen investeren in de scholing van hun overige kinderen. 
   
Verloop van het project 
Op het moment dat we Mabel ontmoeten (oktober 2010) zien we een vrolijke peuter met 
een grote bult op haar voorhoofd. Mabel kan lopen, praten en maakt goed contact. Af en 
toe heeft Mabel een epileptische  aanval gehad, deze duurden maar kort en leken op het 
eerste gezicht geen schade aangericht te hebben. 
In de periode na ons bezoek is Mabel een paar keer erg ziek geweest; koorts waarbij 
vaker epileptische aanvallen voorkwamen. In juni 2011 was de koortsaanval zo heftig dat 
er ook een heftige epilepsie aanval volgde. Het resultaat van deze combinatie was een 
bloeding in de hersenen. Haar gezondheid is vanaf dat moment zorgelijk  geweest. Uitval 
van lichaamsfuncties aan de linker lichaamszijde, minder weerstand en meer epileptische 
aanvallen waren het gevolg.  
Mabel is op 7 oktober 2011 geopereerd; er is een drain in het hoofd geplaatst om het 
vocht af te voeren. Hierdoor vermindert de druk op de hersenen en worden de epileptische 
aanvallen waarschijnlijk minder heftig, wat de kans op meer hersenschade verkleint. 
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Mabel kan door de ontstane schade in de hersenen niet meer lopen of praten. Ze maakt 
nog wel goed contact en kan door middel van geluiden duidelijk maken wat ze wil. In 
overleg met de behandelend artsen en de ouders van Mabel is besloten om alleen nog de 
kosten van de anti-epileptica en de fysiotherapie gericht op het stimuleren van de linker 
lichaamshelft te vergoeden. Eventuele vervolgoperaties worden eerst uitvoerig met de 
behandelend artsen besproken.   
 
Voedsel 
Elke dag een rijstmaaltijd op de basisschool 
   
Doel van het project 
Een aantal leerlingen van de basisschool zijn afkomstig uit zeer arme gezinnen. Zij zijn 
ondervoed en worden vaak thuis gehouden van school om mee te helpen op het land. 
Terwijl juist onderwijs een kans biedt op een betere toekomst; kunnen lezen en schrijven is 
een vereiste om te kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt. Dit project biedt, door school 
geselecteerde kinderen, de mogelijkheid om elke schooldag een voedzame rijstmaaltijd te 
nuttigen. Hierdoor neemt het schoolverzuim af, nemen de kinderen toe in gewicht en 
worden de schoolprestaties beter. Dit draagt bij aan een betere algehele ontwikkeling. Een 
betere ontwikkeling betekent ook meer kans op het behalen van het basisschool diploma, 
wat de kans op een baan in het dorp of in de stad aanzienlijk vergroot.  
   
Verloop van het project 
Er deden 60 kinderen mee aan dit project, allen geselecteerd door de directie van de 
school op basis van gegevens van ouders en de school. Alle kinderen komen uit gezinnen 
die leven onder de armoedegrens of zijn ondervoed.  
Elke schooldag ontvingen de kinderen een voedzame rijstmaaltijd, welke is bereid door de 
leerkrachten met ondersteuning van de ouders. Elke maand werden de kinderen gewogen 
en werd hetschoolverzuim bekeken. De resultaten van dit  schooljaar waren positief; op 
vier (4) na zijn alle kinderen in gewicht toegenomen. Het schoolverzuim is nul (0). 
 
Scholing 
 
Doel van het project 
Net als in Nederland zijn er kinderen die na de middelbare school verder willen studeren. 
Voor de meeste kinderen in Casat is dat, vanwege het gebrek aan financiële middelen, 
niet mogelijk. Hun familie leeft op of onder de armoedegrens en heeft het geld wat zij 
verdienen nodig voor hun dagelijkse voorzieningen. Er blijft dan weinig tot geen geld over 
voor een studie. Stichting VeloVelo wil studenten die de de potentie en de wil hebben om 
verder te studeren aan de Nueva Viscaya State University een kans geven dit te 
verwezenlijken. Dit geeft hem of haar betere kansen op de arbeidsmarkt waardoor hij of zij 
kan gaan werken en zo de familie kan ondersteunen waardoor aanwezige broertjes of 
zusjes ook onderwijs kunnen volgen.  
   
Student Julius 
Julius studeert Bachelor of Science in Information Technology aan de Nueva Viscaja State 
University.  
    
Verloop van zijn studie 
Julius is met goede cijfers bevorderd naar het derde en voorlaatste studiejaar. Hij had het 
erg naar zijn zin op school en behaalde goede resultaten in het eerste semester. In dit jaar 
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heeft hij een start gemaakt met zijn afstudeeropdracht. Voor het maken en voltooien van 
deze opdracht is het bezit van een laptop wenselijk. Julius heeft hiervoor een aanvraag 
gedaan bij Stichting VeloVelo welke gehonoreerd werd. 
 
Bedrijven 
   
Doel van het project 
Een goedlopend bedrijf opzetten om in je eigen levensbehoefte te kunnen voorzien is voor 
veel mensen een grote wens. Om dit daadwerkelijk te kunnen doen is een startkapitaal 
nodig. En juist aan een startkapitaal ontbreekt het veel mensen. Door middel van dit 
project wil VeloVelo mensen met de juiste wil en capaciteiten ondersteunen om een 
bedrijf(je) op te zetten; op weg naar een leven van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. 
Stichting VeloVelo werkt met het verstrekken van een renteloze lening. 
 
Kippenproject 
De deelnemende families ontvangen 25 kuikens en alle benodigdheden om te kunnen 
deelnemen aan dit project. De kosten hiervan wordt als startkapitaal aan de families 
benoemd. In 45 dagen groeien de kuikens uit tot kippen, de kippen worden verkocht. Van 
het verdiende geld wordt een deel van het startkapitaal afgelost en nieuwe kuikens 
aangeschaft. Het is een relatief makkelijk project met een goed en snel resultaat. En het 
biedt de inwoners van Casat een ideale manier om klein te beginnen, gericht op een groot 
resultaat. Als het startkapitaal is afgelost, mag de famili
houden. Het terugbetaalde startkapitaal wordt gebruikt voor een nieuwe familie. Dit is een 
self-supporting project. 
 
Verloop van het project 
Er deden 5 families mee aan dit project. Er is een projectleider aangesteld die als 
coördinator voor de families in Casat en als aanspreekpunt voor het bestuur in Nederland 
functioneert.  Het bleek een relatief makkelijk project, met een goed en snel resultaat. Alle 
families verkochten de tot kippen gegroeide kuikens met  winst. De families besteedden 
hun winst aan eten en onderdak en niet aan de aflossing van het startkapitaal. Tijdens het 
bezoek aan Casat in oktober 2011 is de families en de coördinator nogmaals het belang 
uitgelegd van het terugbetalen van het startkapitaal. Als dit bedrag op de rekening staat, 
kan er een andere, nieuwe, familie starten. De periode juni tot en met oktober bleek 
ongeschikt te zijn i.v.m. de slechte weersomstandigheden (orkaanseizoen). In die periode 
zijn geen kuikens gekocht en grootgebracht. Tijdens het bezoek in oktober 2011 is een 
schema gemaakt voor het  maandelijks terug betalen van het startkapitaal. In dit schema  
is rekening gehouden met het regenseizoen.    
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Doelstellingen 2012 
 
Op basis van de ervaringen en gegevens van 2010 en 2011 zijn voor 2012 de volgende 
doelen opgesteld: 
 
Fondsenwerving 
1. Fondsenwerving in Nederland 

a. Behouden van huidige donateurs 
b. Werven van nieuwe (structurele) donateurs 

2. Vaste sponsor ten behoeve van het Voedselproject 
 De Rozenbeekschool uit Velserbroek heeft tweemaal een sponsorloop gehouden 
 voor het Voedselproject. Het team heeft aangegeven dat ze volgend jaar voor een 
 ander goed doel gaan lopen. Om het Voedselproject langdurig te kunnen voortzetten, 
 streven we naar een sponsor die zich voor langere tijd verbindt aan dit project. 
3. De mogelijkheid van het doen van een schenking via een notaris inzichtelijker maken op  

de website 
 
Projecten 
Bedrijven 
1. Elke deelnemende familie heeft 50% van het startkapitaal terugbetaald in oktober 2012 
2. Er kunnen in oktober 2012 2 (twee) nieuwe families starten vanwege de terugbetaling 

van de huidige families 
3. Mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een kleinschalig atelier. Waarbij 

lokale vrouwen producten kunnen maken die geschikt zijn voor de verkoop 
 
Medisch 
1. Haalbaarheid van het medisch project op lange termijn in kaart brengen 
 
Scholing 
1. Inzicht krijgen in de mogelijkheden om het niveau van het onderwijs en de 

randvoorwaarden te verbeteren op de basisschool in Casat. Tot voorheen was hier 
geen geld voor en lag de noodzaak op het Voedselproject. Mogelijkheden onderzoeken 
van uitbreiding met dit project 

 
Algemeen 
1. Aanmelden bij Wilde Ganzen, Share4more en Rotary voor financiële ondersteuning van 

een van onze projecten 
2. Publiciteit 

a. Uitbreiden eigen Facebook pagina 
b. Promotie materiaal: nieuwe flyer maken 
c. Mogelijkheid om de website in het engels te lezen 
d.  
e. Informatiemateriaal, banner, posters fotoboeken etc. maken die ter inzage kunnen 

liggen in een kraampje  
f. Mogelijkheid tot aan- en afmelden voor de nieuwsbrief op de site 

3. Draaiboeken voor verschillende activiteiten 
4. Vaste groep vrijwilligers voor ondersteuning activiteiten
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Financieel verslag 
 
Balans Stichting VeloVelo 2010 

       
       

ACTIVA    PASSIVA   
 EINDSALDO BEGINSALDO   EINDSALDO BEGINSALDO 

LIQUIDE MIDDELEN    EIGEN VERMOGEN   
Bank    Eigen vermogen  637,37  

       
      637,37  
       
    Project Bedrijven   
    Project Medisch   
    Donaties    
       
       
       
       
       
       
       

TOTAAL ACTIVA    TOTAAL PASSIVA   
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Jaarrekening Stichting VeloVelo 2010 

     
     
 UITGAVEN   INKOMSTEN 

Algemeen     
Drukwerk      
Bankrente en kosten  15,00    
Reis- en verblijfkosten bestuur    Giften besteed   

     
   Donaties algemeen   

     
Projecten   Projecten  
Bedrijven    Bedrijven   

Medisch    Medisch   

     
     

 
 

 
 
Toelichting op de jaarrekening 2010 
 
Drukwerk 
Dit betreft het ontwerp en de drukkosten van de visitekaartjes. 
 
Reis- en verblijfkosten bestuur 
De bestuursleden hebben hun reis- en verblijfkosten zelf bekostigd.  
 
Projecten Bedrijven  
Tijdens het verblijf in Casat zijn er 6 families aangewezen om te starten met het 
Kippenproject, terwijl er onvoldoende geld beschikbaar was. 
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Balans Stichting VeloVelo 2011
ACTIVA    PASSIVA   

 EINDSALDO BEGINSALDO   EINDSALDO BEGINSALDO 
LIQUIDE MIDDELEN    EIGEN VERMOGEN   
Bank    Eigen vermogen  1.545,35  637,37 
Liquide middelen       

       
       
    Project Bedrijven   138,24 
    Project Voedsel   
    Project Scholing   
    Project Medisch   60,00 
    Merchandising   
    Donaties    1.234,64 
       
       1.156,40 
       
       

  ,     
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Jaarrekening Stichting VeloVelo 2011 

 
 

 
 
Toelichting op de jaarrekening 2011 
 
Algemene kosten 

 Onder kantoorbenodigdheden wordt de aanschaf van mappen t.b.v. de administratie 
verstaan 

 Onder promotiekosten worden de kosten van het drukken van posters en flyers verstaan 
 De reis- en verblijfkosten zijn gemaakt door de contactpersoon van Manila naar Casat en 

terug en tijdens het verblijf in Casat 
 Onder algemene kosten zijn de taxi- en benzinekosten gerekend welke gemaakt zijn in en 

rond Casat ten behoeven van de projecten 
 De reis- en verblijfkosten van het bestuur tijdens een bezoek aan de Filipijnen zijn door de 

bestuursleden zelf bekostigd 
 
 

     
     
 UITGAVEN   INKOMSTEN 

Algemeen     
Kantoorbenodigdheden      
Verzendkosten      
Promotie      
Reis- en verblijfkosten contactpersoon     
Algemene kosten     
Bankrente en kosten      
Reis- en verblijfkosten bestuur    Giften besteed   

     
Merchandising    Merchandising   

     
Overboeking   Donaties algemeen  
Filipijnen      

     
Projecten   Projecten  
Bedrijven   Bedrijven   
Voedsel    Voedsel   
Scholing    Scholing   
Medisch   Medisch   

     
     
     
  9.504,04    17.709,62 
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Merchandising  
In de administratie is de opbrengst van de verkoop van merchandising in de meeste 
gevallen verwerkt als bijdrage aan een project 
 
Overboeking Filipijnen 
Eenmaal is er geld overgemaakt via Western Union  
 
Projecten 
Bedrijven 
Het geld wat in 2010 te kort was, is in 2011 aangevuld door sponsors. 
 
Voedsel 
Er is sponsorgeld opgehaald voor een heel schooljaar (10 maanden: juni tot en met 
maart). In 2011 is er gestart met het voedselproject in september. 
 
Scholing 
Halverwege het jaar is er een aanvraag gedaan voor de aanschaf van een laptop. Tevens 
bleek de maandelijkse ondersteuning onvoldoende toereikend. Het bedrag wat te kort 
kwam is gecompenseerd door geld te gebruiken van niet gespecificeerde donaties. 
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Begroting Stichting VeloVelo 2012 

 
 

     
     
 UITGAVEN   INKOMSTEN 

Algemeen     
Kantoorbenodigdheden  150,00    
Verzendkosten      
Promotie      
Reis- en verblijfkosten contactpersoon     
Algemene kosten     
Bankrente en kosten      
Reis- en verblijfkosten bestuur    Giften besteed   

     
Merchandising    Merchandising   

     
   Donaties algemeen  
     
     

Projecten   Projecten  
Bedrijven   Bedrijven   
Voedsel    Voedsel   
Scholing    Scholing  
Medisch  1.000,00  Medisch   

     
Nieuw project Scholing   Nieuw Project Scholing  

     
  14.020,00    14.020,00 
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NAWOORD 
 
Trots en tevreden kijken we terug op de eerste jaren van Stichting VeloVelo. In korte tijd 
zijn er nieuwe projecten gestart, met al mooie resultaten. 
Natuurlijk liep niet alles even soepel en makkelijk, maar we leren ieder jaar bij en streven 
elk jaar naar een betere organisatie.  
 
Zonder een vaste groep trouwe donateurs, enthousiaste familie en vrienden die allerlei 
activiteiten georganiseerd en uitgevoerd hebben en professionals die hun kennis, kunde 
en tijd beschikbaar hebben gesteld, zou Stichting VeloVelo niet bereikt hebben wat er tot 
nu bereikt is. Natuurlijk horen hier ook de eenmalige donateurs bij.  
 
We willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage, groot of klein, aan Stichting 
VeloVelo! 
 
Bestuur Stichting VeloVelo 
Linda Selhorst 
Marjolein van Wijk 


