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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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Verslag van de activiteiten over 2013

In 2013 is het beleidsplan Stichting Alodo 2012‐2015 gerealiseerd en op de website gepubliceerd.
Een beleidsplan geeft niet alleen richting aan de activiteiten, maar is ook vereist voor (het behouden
van) de ANBI‐status. In het nieuwe beleidsplan staat dat Stichting Alodo de Association Lanminsin in
de periode 2012‐2015 zal ondersteunen bij de continuering en ontwikkeling van de
basisgezondheidszorg in de regio. Anders dan voorgaande jaren zal Stichting Alodo zich beperken tot
specifieke projecten met een korte looptijd en gericht op een verduurzaming van de activiteiten van
Lanminsin. Het gaat dan in eerste instantie om de bouw van een nieuwe kliniek met een kleine poli
die tevens als uitvalsbasis van Association Lanminsin zal dienen.
Begin 2013 is het oude kliniekje, waar Dr Hounkonnou sinds 2001 met twee verpleegkundigen
medische zorg verleende, naar de nieuwe locatie verhuisd omdat het pachtcontract afliep. De
nieuwe locatie is groter en biedt ook kansen voor het huisvesten van medische specialisten, zoals
een gynaecoloog en kinderarts. De bouw is in 2012 begonnen en wordt in fasen gedaan, afhankelijk
van de beschikbare financiering.
Net als in 2012 stonden de activiteiten in 2013 grotendeels in het teken van fondsenwerving voor de
bouw van de nieuwe kliniek. De startbegroting uit 2012 was ongeveer 16.000 euro aan
constructiekosten (arbeid en materiaal), waarvan Association Lanminsin 4.000 euro voor eigen
rekening nam (onder meer via microkrediet). Stichting Alodo had toegezegd om inspanningen te
verrichten voor het verwerven van 12.000 euro via fondsen en donateurs.
Nadat in 2012 een bedrag van 3.000 euro (plus 55 euro bankkosten) aan het project kon worden
overgemaakt, is in 2013 een bedrag van 4.186 euro geworven, waarvan 2.500 euro (plus 56 euro
bankkosten) aan het project in Benin is overgemaakt. Het bedrag van 4.186 euro bestaat onder meer
uit 550 euro aan particuliere donaties en 2500 euro van derden. Derden zijn fondsen en informele
verenigingen: 1.000 euro van Stichting Kootje (toegekend in 2013 na werving in 2012), 1.000 euro
van de ASN Foundation (idem) en 500 euro van Kaartclub Het Goede Doel te Leidschendam, die
Stichting Alodo elk jaar trouw steunt. Een ingediende aanvraag bij Atos Origin werd niet
gehonoreerd. Een bijzondere donatie was verder van bestuurslid Barbara Bakker. In oktober 2013
hield zij haar oratie aan de Rijksuniversiteit Groningen en zij vroeg haar feestgasten als cadeau een
bijdrage voor de bouw van de kliniek. Dit leverde 1.124 euro op.
Van het geworven bedrag (4.186 euro) is 2.556 euro overgemaakt aan Association Lanminsin voor
het project en 1.680 euro besteed aan exploitatiekosten van Stichting Alodo. De relatief hoge
exploitatiekosten zijn vooral veroorzaakt door de reservering voor accountantskosten (1.100 euro).
De boekhouding van Stichting Alodo over de jaren 2007 t/m 2012 is in 2013 in één keer
gecontroleerd en een accountantsverklaring is inmiddels afgegeven. Het verdient vermelding dat de
accountant aan Stichting Alodo een gereduceerd tarief heeft berekend.
In 2014 zal Stichting Alodo doorgaan om het nog resterende bedrag op de projectbegroting van circa
4.400 euro binnen te halen.
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In 2013 is er geen nieuwsbrief uitgebracht. Wel is de website up‐to‐date gemaakt.
De samenstelling van het bestuur is in 2013 niet veranderd. Er zijn vijf vergaderingen geweest via
skype.
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Analyse van het saldo van baten en lasten

4.1 Resultaatvergelijking
De exploitatierekening over 2013 sluit met een negatief resultaat van € 49,98. Over 2012 bedroeg
het resultaat € 45,11 .
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
2013
€

Donaties particulieren

2012
%

€

%

550,00

13%

2.010,00

46%

Donaties derden

2.500,00

60%

2.388,95

54%

Donatie speciale gelegenheid

1.124,20

27%

12,31

0%

3,51

0%

Rente inkomsten

Som van de opbrengsten

4.186,51 100%

Exploitatiekosten

1.680,49

40%

334,16

8%

Projecten

2.556,00

60%

4.021,00

92%

Som der kosten

4.236,49 100%

Resultaat

‐49,98
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4.400,27 100%

4.355,16 100%

45,11

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

31 december 2013
€

31 december 2012
€

Eigen vermogen
Reservering Algemeen

3.014,61
1.100,00

3.064,59

Saldo geldmiddelen

4.114,61

3.064,59

Het saldo van de geldmiddelen kan als volgt worden gespecificeerd:
31 december 2013
€

31 december 2012
€

ING Bank betaalrekening

3.100,70

2.062,99

ING Bank spaarrekening

1.013,91

1.001,60

Saldo geldmiddelen

4.114,61

3.064,59
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6 Balans per 31 december 2013

Activa

31 december 2013
€

31 december 2012
€

Vaste Activa

‐

‐

Vlottende activa

‐

‐

4.114,61

3.064,59

4.114,61

3.064,59

Liquide middelen

Passiva

31 december 2013
€

31 december 2012
€

Stichtingskapitaal en reserves

3.014,61

3.064,59

Voorzieningen

1.100,00

‐

‐

‐

4.114,61

3.064,59

Schulden
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