Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Bon Timoun

Nummer Kamer van
Koophandel

7 2 1 1 9 5 8 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Zuster Constancelaantje 53 2061DH Bloemendaal

Telefoonnummer

0 6 2 0 0 5 2 9 6 6

E-mailadres

lalita.de.goederen@gmail.com

Website (*)

www.bontimoun.com

RSIN (**)

8 5 8 9 9 3 0 5 3

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

HAITI

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Lalita de Goederen - van Lamsweerde

Secretaris

Katinka van Lamsweerde

Penningmeester

Kalaivani Naicker

Algemeen bestuurslid

Kristin Lloyd Saba

Algemeen bestuurslid

Mariolein van der Plas

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*1FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren tot de ontplooiing van de minst
bedeelde kinderen en jongeren uit landen in ontwikkeling, met name Haïti, door
toegang tot onderwijs te faciliteren, met aandacht voor karaktervorming, zelfvertrouwen
en goed burgerschap door middel van waardeneducatie. Onderwijs voor het leven, niet
alleen voor levensonderhoud.
Stichting Bon Timoun ondersteunt drie basisscholen in de hoofdstad van Haïti met in
totaal 545 leerlingen in 2020. Het doel is deze scholen voor kinderen uit zeer arme
gezinnen te kunnen laten voortbestaan door financiële steun en advies, en kwaliteits
onderwijs met aandacht voor karaktervorming te waarborgen in een veilig en liefdevol
schoolklimaat.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

In 2019 en 2020 zijn er op de twee locaties van de scholen met eigen terrein
eenvoudige schoolgebouwen gebouwd. Tevens zijn er santaire voorzieningen
aangelegd en wordt er drinkwater verstrekt aan de bewonders rond de school in
Galette, waar de armoede en het gebrek aan voorzieningen zeer schreinend zijn. Alle
leerlingen en hun families ontvingen voedselhulp voor meerdere weken bij aanvang
van de Covid 19 lockdown. Giften maakten het mogelijk om te zorgen dat alle
leerlingen schoolboeken en schoolbenodigdheden kregen, wat een enorm impact had
voor zowel de ouders, kinderen en leerkrachten. Er zijn nieuwe sportactiviteiten van
start gegaan en speciale programmas voor feestdagen en activiteiten rond milieu
bewustzijn georganiseerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door bekendheid te geven aan de activiteiten van de stichting ontvangt zij donaties van
particulieren, een kerkgemeenschap, stichtingen, en bedrijven.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Alle fondsen worden besteed aan de salarissen van de leerkrachten, activiteiten op de
scholen, schoolboeken en school benodigdheden, en de bouw van twee
schoolgebouwen in 2019 en 2020, plus sociale projecten zoals watervoorziening en
voedsel tijdens de Corona Lockdown. Er is geen eigen vermogen.

https://bontimoun.com/wp-content/uploads/2019/11/20191112-B
ELEIDSPLAN_Bon-Timoun_final.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Geen beloningen voor het bestuur of andere vrijwilligers.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Augustus 2019 bouw van de school in Torcelle, 7 klaslokalen, bureau voor de
directeur, opslag, behuizing voor de concierges, toiletten, met omheindende muur en
ophogen van het terrein. Januari 2020 bouw van behuizing voor de concierge.
Februari 2020 bouw van 2 kleuterklassen in Galette. Augustus 2020 bouw van 6
klaslokalen nadat een storm het oude gebouw totaal verwoest had.
Aanschaf van schoolboeken zodat alle kinderen boeken hebben.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://bontimoun.com/news-from-haiti-dec-2020/

Open
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Balans
– 1 2
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31-12-2020

– 2 0 2 0

Passiva

€

3 1

Continuïteitsreserve

Balansdatum

€

31-12-2019 (*)
0

31-12-2020

€

€

Activa
Immateriële vaste activa

Bestemmingsreserve

37.147

€

€

+

49.038

31-12-2019 (*)

€

€

€

€

+

€

€
€

€

37.147

Bestemmingsfondsen

€

€

€

Voorzieningen

€

+

€

Langlopende schulden

37.147

€
€

€
Totaal

Kortlopende schulden

Overige reserves

€

0

€

Herwaarderingsreserve

€

+

Materiële vaste activa

€

€

0

+

€

0

Financiële vaste activa

0

€

49.038

49.038

0

€
0

€
49.038

+
€

€

+

€

€
0

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa
Effecten

€

37.147
37.147

+

€

+
€

€

37.147

Liquide middelen

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

49.038

49.038

+

Al het geld dat aan Stichting Bon Timoun geschonken wordt is bestemd voor de drie scholen in Haïti en Stichting Bon Timoun heeft tot nu toe geen kosten
in Nederland, afgezien van bankkosten. Voor dit komende jaar zullen daar wat kosten bijkomen voor ondersteuning van de ontwikkeling van de stichting
zelf om ook in de toekomst de kinderen op deze scholen deze, voor hun unieke kans, op onderwijs te blijven geven. De groei met de bouw van de twee
scholen en de benodigde fondsen om de exploitatie kosten te dekken is zodanig dat er een nieuwe aanpak nodig is. Passiva zijn als bestemmingsreserve
weergegeven aangezien al het gedoneerde geld verschillende projecten en activiteiten dekt zoals het bouwen van de school in Galette en
werkzaamheden aan de school in Torcelle, verstrekken van schoolboeken en schoolbenodigdheden aan de leerlingen (wat een groot verschil maakt in de
kwaliteit van het leerproces op school en thuis), en materiaal om de hygiëne en bescherming tegen de verspreiding van Corona te waarborgen. Dit jaar
gingen er tevens projecten voor de gemeenschap van start, zoals het verstrekken van drinkwater voor 50 families drie keer per week, en
voedselpakketten voor de gezinnen van de leerlingen bij de aanvang van de Covid lockdown. Ook zijn er donaties ontvangen voor de aanschaf van een
computer voor een van de scholen en een laserprinter/kopieermachine. Ondanks een zeer ingewikkeld jaar door de Covid maatregelen en sociale onrust
en onveiligheid is er heel veel bereikt en boden de scholen een veilige en stimulerende omgeving voor de 545 kinderen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

6.020

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

60.856

Som van de geworven baten

€

76.011

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

1.180

6.020

€

1.180

15.155

€

10.000

+

+

€

110.296

€

120.296

+

+

€

+
82.031

€
€

+
121.476
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

72.068

92.471

Anders, namelijk (vul hier in)

Bank kosten en valuta resultaat/koersverschil

€

1.562

Besteed aan doelstellingen

€

73.631

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

€

1.490

€

93.961

+

€

+
73.631

€
€

+
93.961

€
8.401

€

27.515

In 2019 is dankzij een grote donatie het nieuwe schoolgebouw voor EMNJ in Torcelle
gebouwd, omheind door een hoge muur en met eenvoudige woningen voor de twee
wachters en de concierge die voor de veiligheid en het onderhoud in de school wonen.
Dit verklaart tevens het verschil in donaties tussen 2019 en 2020, maar ook in 2020 is
er een gebouw vervangen in EMNJ in Galette dat door een storm geheel verwoest
was. Tevens zijn daar twee kleuterklassen gebouwd en een waterput geslagen. De
explotatiekosten van de scholen met wee schoolhoofden,18 leerkrachten en 6 vaste
personeelsleden vormen het grootste deel van de reguliere kosten. De aanschaf van
een extra stukje land bij de school zal dienen om met de kinderen groenten te
verbouwen en over de natuur te leren. Ondanks Corona en onveiligheid, waardoor de
scholen weken gesloten moesten blijven zijn er sport activiteiten en feestdagen
georganiseerd wanneer dit mogelijk was.
Door de grote schommelingen in valuta en verschillende koersen die gehandteerd
worden door banken en winkels is er een verschil tussen de verzonden euro bedragen
en de uitgegeven bedragen in Haïtiaanse Gourden en US dollar. Dit is niet te
voorkomen.

Open

