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2 Bestuursverslag
2.1 Gegevens organisatie
De statutaire naam van de organisatie is Stichting Alodo en is statutair gevestigd
aan de Laagte Kadijk 21 F te Amsterdam.
De stichting werd op 21 februari 2003 opgericht.
De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel
van Amsterdam onder nummer 34188079.

2.2 Doelstelling
De stichting heeft ten doel de gezondheidszorg in Benin te bevorderen

2.3 Bestuurders
De bestuurders van de stichting zijn:
Naam

Functie

Sinds

Mevrouw Karin Nijenhuis

Voorzitter

21 februari 2003

Mevrouw Floor van Dijk

Secretaris

10 december 2006

De heer Wim Bruins

Penningmeester

1 mei 2005

Mevrouw Barbara Bakker

Algemeen lid

21 februari 2003
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3 Verslag van de activiteiten over 2011
2011 was het laatste jaar van het meerjaren plan 2009-2011, waarin Stichting
Alodo voor 10% financiele bijdrage zou leveren voor de activiteiten van Association
Lanminsin. Het doel van dit jaar was Association Lanminsin aan het eind van het jaar
volledig financieel zelfstandig haar activiteiten te laten voorzetten.
Bij de opening van het jaar had Stichting Alodo nog een bedrag van 5000 euro te
voldoen aan Association Lanminsin volgens het contract van 2010. De 10%
financiele bijdrage aan de activiteiten van Association Lanminsin kwam eveneens
neer op 5000 euro. Het totale bedrag van 10.000 euro heeft Stichting verzameld
door middel van particuliere donaties (4275 euro) en bijdragen van derden
waaronder Stichting Kootje, Kaartclub Leidschendam en de opbrengsten van enkele
kerkcollectes, waaronder die van Diakonie Dronten (in totaal 9754,87 euro). Een
vergelijking met 2010, waar het resultaat op -12.240,78 euro neerkomt, is
overigens niet relevant. Dit bedrag komt voort uit de uitzonderlijke situatie die
ontstaan is na het ongeluk van Etienne Hounkonnou eind 2009. De financiële
afwikkeling van zijn behandeling heeft pas in 2010 plaatsgevonden.
Het mobiliseren van lokale, dan wel internationale fondsen door Lanminsin bleek zeer
moeilijk te realiseren. Daarnaast bleef de ambulance een aanhoudende kostenpost
vanwege het regelmatig ondehoud. Dit heeft als gevolg gehad dat de activiteiten in
de loop van 2011 vrijwel geheel stil zijn komen te liggen door gebrek aan financiële
middelen. Het gaat hierbij om het consultatiebureau met vaccinatie- en
voedingsprogramma en het programma rond het voorkomen van de overdracht van
HIV van moeder op kind. De (oude) ambulance heeft nog tot september dienst
kunnen doen. Vanwege vaak terugkerende, hoge reparatiekosten is besloten de
ambulance op non-actief te zetten. Stichting Alodo heeft de salarissen van de
chauffeurs tot september doorbetaald. Ook heeft de Stichting besloten een laatste,
eenmalig project te ondersteunen ten behoeve van Association Lanminsin. Verdere
invulling hiervan staat gepland voor 2012.
De kliniek van Etienne Hounkonnou en bijbehorend laboratorium zijn financieel
zelfstandig en worden niet door Stichting Alodo financieel ondersteund.
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4 Analyse van het saldo van baten en lasten

4.1 Resultaatvergelijking
De exploitatierekening over 2011 sluit met een resultaat van € 1.939,34. Over
2010 bedroeg het resultaat € 12.240,78 negatief.
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
2011
€

2010
%

€

%

Donaties particulieren

4.275,00

30%

2.710,00

12%

Bijdragen derden

9.754,84

70%

20.740,62

88%

Rente inkomsten

3,51

Som van de opbrengsten

14.033,35

Explotatiekossten

418,01

Projecten

11.676,00

0%

100%

3%

83%

4,27

23.454,89

277,70

27.495,06

0%

100%

1%

117%

Kosten operatie Etienne (Benin /
Frankrijk)

6.260,40

27%

Terug storten giften tbv Operatie
Etienne

1.662,51

7%

Som der kosten

86%
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152%

Resultaat

12.094,01

35.695,67

1.939,34

12.240,78
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14%

-52%

5 Financiële positie
5.1 Vermogenstructuur
De financiële positie per balansdata kan als volgt worden weergegeven:

31 december 2011
€

31 december 2010
€

Eigen vermogen

3.019,48

1.080,34

Saldo geldm iddelen

3.019,48

1.080,34

Het saldo van de geldmiddelen kan als volgt worden gespecificeerd:
31 december 2011
€

ING Bank betaalrekening
ING Bank spaarrekening

Saldo geldm iddelen
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31 december 2010
€

3.019,20

918,57

0,28

161,77

3.019,48

1.080,34

6 Balans per 31 december 2011
Activa

31 december 2011
€

31 december 2010
€

Vaste Activa

-

-

Vlottende activa

-

-

3.019,48

1.080,34

3.019,48

1.080,34

Liqide middelen

Passiva

31 december 2011
€

Stichtingskapitaal en reserves

31 december 2010
€

3.019,48

1.080,34

Voorzieningen

-

-

Schulden

-

-

3.019,48

1.080,34
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