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 (*)

8

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 580 leerlingen in 2021. Het doel is deze scholen voor kinderen uit zeer arme
gezinnen te kunnen laten voortbestaan door financiële steun en advies. Door
mentoring en online trainingen is er extra ondersteuning voor de kwaliteit van het
onderwijs met aandacht voor karaktervorming in een veilig en liefdevol schoolklimaat.
Het creeren van de school als een veilige plek is essentieel temidden van het geweld
en de aanhoudende onveiligheid door gangs. Juist voor deze kwetsbare kinderen is het
doel te voorkomen dat zij in delinquentie vervallen. Ook zij hebben recht op een
waardig leven waarin zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan hun land.

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?

Stichting Bon Timoun zoekt de nodige fondsen om het functioneren van de drie
scholen voor mogelijk te maken. Persoonlijke contacten, collecte in een kerk, en giften
van kleine fondsen hebben het ook dit jaar weer mogelijk gemaakt om de 580 kinderen
van de kleuterklas tot en met het 6e jaar basisonderwijs te geven. Bovendien heeft een
groot aantal kinderen de nodige schoolspullen en boeken gekregen. Na de aardbeving
van augustus 2021 was de druk op deze toch al zeer arme gezinnen extra groot en
was het verschaffen van voedsel en schoolspullen op school meer nodig dan ooit.
Dank zij speciale giften en een crowdfunding campagne was het mogelijk om sinds
september 2021 een maaltijd te geven op twee van de drie scholen. Deze
schoolmaaltijd is vaak de enige regelmatige maaltijd waar de kinderen op kunnen
rekenen en is dus van essentieel belang. Het zoeken naar fondsen en steun van lokale
organisaties om ook de derde school een warme maaltijd te kunnen geven gaat
gestaag door. Het drinkwater project van de school in Galette, waar buurtbewonders
drie keer per week water komen halen, is actief sinds januari 2020.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door bekendheid te geven aan de activiteiten van de stichting ontvangt zij donaties van
particulieren, een kerkgemeenschap, fondsen en bedrijven. In 2021 is er tevens een
crowfundingcampagne gehouden voor extra hulp na de aardbeving voor maaltijden op
de scholen.
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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 (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

Alle ontvangen gelden (behalve de noodzakelijke bankkosten) komen volledig ten
goede aan de scholen in Haïti: salarissen van de schoolhoofden, leerkrachten,
concierges, beveiligers en koks; schoolboeken en school benodigdheden; voedsel voor
de dagelijkse maaltijd op twee van de drie scholen; bouwprojecten ter verbetering van
de scholen, speciale evenmenten en vieringen; benzine voor het waterproject;
vervoerskosten; kosten van de menselijke waarden clubs, lesmateriaal, trainingen en
zomerkampen. Ook wordt er gewerkt aan de tuinen in de twee scholen met eigen
terrein: omheining en ophogen van het land, planten van bomen en verbouwen van
voedsel.
Er is geen eigen vermogen.

https://bontimoun.com/wp-content/uploads/2021/09/2021-2023-B
ELEIDSPLAN_Bon-Timoun.docx

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. Alle gelden zijn voor de
scholen in Haïti.

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.

2021 financieren en begeleiden van het dagelijks functionneren van de scholen:
Salarissen, vervoer/transport, Menselijke Waarden lessen en Clubs.
Feb.: cement aangebracht in de vier kleuterklassen van de EMNJ scholen en in
september in een klaslokaal. (In de andere klassen is het stof van de ruwe aarde nog
een groot ongemak.)
April: ophogen en omheining schooltuin EMNJ Torcelle.
Aug.: 2 weken zomerkamp in de drie scholen.
Sept.: verbouwing van de directie tot keuken en opslag voor de bereiding van de
warme maaltijden in de school in Galette.
Aanschaf van de school t-shirts voor de twee EMNJ scholen.
Aanschaf van schoolboeken en schoolbenodigdheden voor de drie scholen.
Oct: huur van de ABC school en woning directeur EMNJ (als deel van zijn salaris)
Nov.-dec.: bouw van twee toiletblokken (één voor jongens en één voor meisjes) in de
EMNJ school in Galette.
Bijdragen aan de studiekosten van twee leerkrachten om hun PABO opleiding te
voltooïen.
Speciale feestdagen met voorstellingen van de kinderen, een warme maaltijd en extra
activiteiten in mei en met Kerst.
Door de onveilige situatie moesten de scholen wat eerder sluiten in juni 2021 en kon
de dag van het kind op 18 juni niet gevierd worden.

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

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

0

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

€

0

Overige reserves

€

€

+

€

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

31.579

€

+
€

0

37.169

+

Totaal

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

31.579

€

+

+
€

31.579

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

37.169

37.169

37.169

+
€

31.579

€

€

31.579

+

37.169

+
31.579

+
€

37.169

Al het geld dat aan Stichting Bon Timoun geschonken wordt is bestemd voor de drie scholen in Haïti en Stichting Bon Timoun geen kosten in Nederland,
afgezien van bankkosten en het abonnement voor de website. In 2021 kwam hier een klein bedrag bij voor hulp van een accountant. De bestuursleden
dekken hun eigen kosten en dragen actief bij.
Het nieuwe voedselprogramma heeft een groot deel van het budget in beslag genomen en dit was onverwacht, een noodzakelijke actie na de extra druk
door de aardbeving. Hiervoor moest er een keuken en opslag gebouwd worden, en keukengerei, koopitten en gastanken worden aangeschaft. Een
nieuwe Menslijke waarden Club en meerdere trainingen per jaar, plus meer handarbeid activiteiten vergden ook extra fondsen. De inflatie en het gebrek
aan benzine wat de prijzen omhoog deed schieten, zorgden ook voor extra kosten.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

36.964

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

€

29.725

Som van de geworven baten

€

41.975

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

9.375

36.964

€

9.375

12.250

€

12.310

+

+

€

60.657

€

72.967

+

+

€

+
78.939

€
€

+
82.342
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

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

€

€

€

82.730

92.940

Anders, namelijk (vul hier in)

Bank kosten en valuta resultaat/koersverschil

€

976

Besteed aan doelstellingen

€

83.706

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

823

Som van de lasten

€

84.529

€

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

€

0

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

-5.590

€

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.

+

€

1.268

€

94.208

+

€

+

€

+
94.208

-11.866

Door de onvoorziene uitgaven voor de schoolmaaltijden, installatie van de keuken,
nieuwe toiletten, saraissen van de koks en de hogere kosten van energie,
bouwmaterialen en de algehele inflatie in Haïti heeft de Stichting extra kosten gehad.
Dit verklaart het negatieve saldo.
Er is heel veel bereikt op de drie scholen wat door de zeer moeilijke omstandigheden
en sociale onrust en onveiligheid bijna een wonder genoemd mag worden. De grote
inzet van de leerkrachten, personeel en met name de schoolhoofden, en een strak
financieel beleid hebben dit mogelijk gemaakt.
Enkele fondsen die de Stichting in het verleden steunden hebben hun activiteiten
gestopt maar particulien giften hebben dit deels opgevangen. De Stichting blijft steun
zoeken van nieuwe fondsen voor grotere financiële stabiliteit.

Open

