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2 Bestuursverslag
2.1 Gegevens organisatie
De statutaire naam van de organisatie is Stichting Alodo en deze 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 2012

In 2012 heeft Stichting Alodo ondersteuning verleend aan Association Lanminsin bij de bouw van een
nieuwe gezondheidspost met een kleine poli, die tevens als uitvalsbasis van Association Lanminsin zal
fungeren. De kliniek zal in fasen worden gebouwd. Na een verkennende contextanalyse van
gezondheidszorgvraag en – aanbod in de regio (uitgevoerd door Association Lanminsin), is de bouw is
in het najaar van 2012 gestart. De kliniek zal naar verwachting in 2013 of 2014 gereed zijn,
afhankelijk van de resultaten van de fondsenwerving.
De bouw van de kliniek is (voorlopig) de laatste activiteit die door Stichting Alodo wordt
ondersteund. In overleg met Association Lanminsin is besloten om de oude ambulancedienst niet
langer te ondersteunen aangezien de reparatiekosten te hoog waren. De nieuwe kliniek zal van de
ambulancedienst van een gezondheidspost in de buurt gebruik gaan maken, die beschikt over een
wagen die beter is uitgerust voor de slechte wegen. In 2012 heeft Stichting Alodo nog de
achterstallige salarissen van de twee ambulancechauffeurs over 2011 overgemaakt.
De begroting voor de nieuwe gezondheidspost is bescheiden naar Nederlandse maatstaven, namelijk
ongeveer 16.000 euro aan materiaal‐ en arbeidskosten. Hieraan draagt Association Lanminsin zelf
4.000 euro bij. Stichting Alodo heeft toegezegd om zich in te zetten voor de inzameling van de
resterende 12.000 euro. Een eerste 3.000 euro was in kas door donaties in 2011. Dit betekent dat
Stichting Alodo zich tot doel stelde om in 2012 nog 9.000 euro te werven, naast de inzameling van
goede tweedehands apparatuur zoals een echografieapparaat.
Het werven van geld om de nieuwe kliniek te financieren, is in 2012 maar ten dele gelukt. Dit komt
door een vermindering van beschikbare fondsen waar aanvragen kunnen worden ingediend.
Daarnaast waren de bestuursleden van Stichting Alodo in 2012 beperkt beschikbaar. Succesvolle
aanvragen werden in 2012 ingediend bij Stichting Kootje (1000 euro, toegekend in 2013) en ASN
Foundation (1000 euro, toegekend in 2013). Verder heeft een benefietfeest op 24 februari 2012 in
discotheek Odeon, georganiseerd door twee scholieren van het Cartesius Lyceum in Amsterdam in
het kader van hun maatschappelijke stage, een bedrag van 1430 euro opgeleverd. In 2012 kon
Stichting Alodo voorts weer rekenen op trouwe donaties van particulieren (2010 euro) en enkele
informele organisaties (kaartclub Leidschendam en diaconie PKN Dronten, samen 958 euro). Een deel
hiervan kwam binnen na de verzending van de jaarlijkse Nieuwsbrief in november 2012. In totaal is in
2012 een bedrag van 4400 euro gegenereerd (exclusief de toekenningen van ASN Foundation en
Stichting Kootje). Dit betekent dat in 2013 de fondsenwerving voor de bouw van de nieuwe kliniek
wordt voortgezet.
In 2012 is verder de website geactualiseerd en is een geupdate filmpje gerealiseerd van de
activiteiten van Association Lanminsin de urgentie om de gezondheidssituatie in Zuid‐Benin te
verbeteren. Dit filmpje is voor communicatie‐ en acquisitiedoeleinden op de website van Stichting
Alodo geplaatst.
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Analyse van het saldo van baten en lasten

4.1 Resultaatvergelijking
De exploitatierekening over 2012 sluit met een resultaat van € 45,11. Over 2011 bedroeg het
resultaat € 1.939,34 .
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
2012

2011

€

%

€

%

Donaties particulieren

2.010,00

46%

4.275,00

30%

Bijdragen derden

2.388,95

54%

9.754,84

70%

Rente inkomsten

1,32

0%

3,51

0%

4.400,27

100%

14.033,35

100%

334,16

8%

418,01

3%

4.021,00

92%

11.676,00

97%

4.355,16

100%

12.094,01

100%

Som van de opbrengsten

Exploitatiekosten
Projecten
Kosten operatie Etienne (Benin / Frankrijk)

Som der kosten

Resultaat

45,11
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1.939,34

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

31 december 2012
€

31 december 2011
€

Eigen vermogen

3.064,59

3.019,48

Saldo geldmiddelen

3.064.59

3.019,48

Het saldo van de geldmiddelen kan als volgt worden gespecificeerd:
31 december 2012
€

31 december 2011
€

ING Bank betaalrekening

2.062,99

3.019,20

ING Bank spaarrekening

1.001,60

0,28

Saldo geldmiddelen

3.064.59

3.019,48
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6 Balans per 31 december 2012
Activa

31 december 2012
€

31 december 2011
€

Vaste Activa

‐

‐

Vlottende activa

‐

‐

3.064,59

3.019,48

3.064,59

3.019,48

Liquide middelen

Passiva

31 december 2012
€

Stichtingskapitaal en reserves

31 december 2011
€

3.064,59

3.019,48

Voorzieningen

‐

‐

Schulden

‐

‐

3.064,59

3.019,48
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