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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 2014

Net als vorig jaar stond 2014 in het teken van het werven van geld voor de bouw van een nieuwe
kliniek van Association Lanminsin/Etienne Hounkonnou in Womey, aan de rand van Benins
(economische) hoofdstad Cotonou. De bouw van de nieuwe kliniek startte eind 2012 en is in fasen
gerealiseerd. Dankzij een microkrediet, spaargeld van Etienne Hounkonnou zelf en de eerste 3000
euro van Stichting Alodo zijn eind 2012 eerst in rap tempo een spreekkamer, een ziekenzaal, een
bevallingsruimte en een laboratorium opgezet. Zo konden de kernactiviteiten van de kliniek na het
aflopen van het oude huurcontract direct worden voortgezet. Daarna zijn in etappes – afhankelijk
van de overmakingen die Alodo kon doen - een wachtkamer, keuken, toiletten en een extra
ziekenzaal gebouwd zodat mannen en vrouwen gescheiden zalen hebben. Een extra ziekenzaal stond
al langer hoog op Etienne’s verlanglijstje en kon nu gerealiseerd worden.
In 2014 is het laatste deel van de financiering binnengehaald. Eind 2014 was de kliniek (qua
behuizing) af. Dit is goed nieuws en betekent dat de basis is gerealiseerd. Er is nog wel behoefte aan
extra meubilair (bedden, stoelen, klamboes etc.) en apparatuur (bijv. een echografieapparaat).
In totaal hebben Association Lanminsin en Stichting Alodo sinds 2012 voor de bouw zo’n 14.000 euro
bij elkaar gekregen, ongeveer 2.000 euro minder dan oorspronkelijk begroot. In 2014 is voor het
project in totaal 2.843 euro bij Stichting Alodo op de rekening binnengekomen, bestaande uit 1365
euro aan donaties door particulieren, 250 euro van Kaartclub Het Goede Doel in Leidschendam, en
1216 euro via een inzamelactie door enthousiaste leerlingen van basisschool De Ekkel in Eelde.

Inzamelingsactie OBS De Ekkel in Eelde
Van 2 t/m 13 juni hebben de leerlingen van Openbare Basisschool De Ekkel in Eelde geld ingezameld
voor de nieuwbouw van de kliniek van Association Lanminsin in Womey. Namens Stichting Alodo
hebben Barbara Bakker en Karin Nijenhuis als startschot van de actie in alle klassen voorlichting
gegeven over de activiteiten van de kliniek en vooral over wat de kliniek voor kinderen doet.
Leerlingen uit alle klassen hebben op allerlei manieren geld verdiend voor het goede doel. Sommigen
verzamelden statiegeldflessen, anderen verkochten zelfgemaakte armbandjes of cupcakes, of ze
hielpen hun ouders met klusjes in huis. Ze hebben ook op school geld verdiend door klusjes voor de
juf te doen of een taart te bakken voor de hele klas. Met al deze activiteiten, en nog veel meer, heeft
De Ekkel in totaal 1216 euro en 18 cent opgehaald. Namens Lanminsin heeft Etienne Hounkonnou
een bedankbrief aan de kinderen geschreven.

Alhoewel de donaties van particulieren in 2014 zijn gestegen ten opzichte van 2013, zijn de totale
inkomsten gedaald doordat geen geld meer voor het project is geworven bij institutionele fondsen.
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Eerder was voor de nieuwe kliniek al geld ontvangen via de ASN Bank en Stichting Kootje. De kansen
op financiering bij andere fondsen werd gering geacht. Het verdient vermelding dat Kaartclub Het
Goede Doel het werk van Stichting Alodo al jarenlang trouw ondersteunt, zo ook in 2014. Karin
Nijenhuis brengt elk jaar een bezoek aan de kaartclub om de leden te updaten en hen te bedanken.
Voor het project is in 2014 in totaal 4112 euro overgemaakt aan Association Lanminsin. Dit betekent
dat Stichting Alodo op zijn reserves heeft ingeteerd. Het Eigen Vermogen was op 31 december 2014
nog 1157 euro, een daling vergeleken met de 4115 euro aan Eigen Vermogen een jaar eerder.
Stichting Alodo beraadt zich op verdere afbouw van activititeiten van Stichting Alodo. Dit heeft onder
meer te maken met de grote moeite die het kost om zowel in Nederland als Benin bij vooral
institutionele financierders geld te verwerven voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Verder zijn
de bestuursleden van Stichting Alodo minder beschikbaar om samen met Assocation Lanminsin
projecten op te zetten en te realiseren.
Stichting Alodo heeft in 2014 één nieuwsbrief uitgebracht (nr. 11, mei 2014), die is verspreid onder
ongeveer 100 e-mailadressen. De samenstelling van het bestuur is in 2014 niet veranderd. Er zijn vier
vergaderingen geweest via skype. De ANBI-status werd gecontinueerd.
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Analyse van het saldo van baten en lasten
4.1 Resultaatvergelijking

De exploitatierekening over 2014 sluit met een negatief resultaat van € 1.790,83. Over 2013 bedroeg
het resultaat € -49,98 .
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
2014

2013

€
Donaties particulieren
Donaties derden
Donatie speciale gelegenheid
Rente inkomsten

Som van de opbrengsten

%

%

1.365,-

48%

550,-

13%

250,-

9%

2.500,-

60%

1.216,-

43%

1.124,-

27%

12,-

0%

12,-

0%

2.843,- 100%
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€

4.186,- 100%

Exploitatiekosten

589,-

13%

1.680,-

40%

Projecten

4.112,-

87%

2.556,-

60%

Som der kosten

4.701,- 100%

Resultaat

-1.858,-

4.236,- 100%

-50,-

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

31 december 2014
€
Eigen vermogen
Reservering Algemeen
Openstaande crediteuren
Saldo geldmiddelen

31 december 2013
€

1.157,211,67,1.435,-

3.014,1.100,4.115,-

Het saldo van de geldmiddelen kan als volgt worden gespecificeerd:
31 december 2014
€

ING Bank betaalrekening

31 december 2013
€

409,-

3.101,-

ING Bank spaarrekening

1.026,-

1.014,-

Saldo geldmiddelen

1.435,-

4.115,-
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6 Balans per 31 december 2014
Activa

31 december 2014
€

Vaste Activa
Vlottende activa
Liquide middelen

Passiva

31 december 2013
€

-

-

1.435,-

4.115,-

1.435,-

4.115,-

31 december 2014
€

Stichtingskapitaal en reserves
Voorzieningen
Schulden
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31 december 2013
€

1.157,-

3.015,-

211,-

1.100,-

67,-

-

1.435,-

4.115,-

7 Toelichting
7.1 Toelichting op de resultatenrekening
Inkomsten
Donaties Particulier
Donaties derden
Donatie speciale gelegenheid
Rente-inkomsten

2014

TOTAAL
Uitgaven

2013
1.365,250,1.216,12,-

550,2.500,1.124,12,-

2.843,-

4.187,-

2014

2013

Exploitatiekosten
Reis en vergaderkosten
Administratiekosten
Accountantskosten
Telefoon/fax
Bankkosten
Website

13,60,200,54,116,145,-

0,50,1.100,276,109,145,-

Exploitatiekosten TOTAAL

588,-

1.680,-

Projecten
Bouw nieuwe kliniek

4.112,-

2.256,-

Projecten TOTAAL

4.112,-

2.256,-
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