JAARVERSLAG | 2017

VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag over 2017
van Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking. Het is mijn eerste jaar
bij Melania. In februari van dit jaar
nam ik de voorzittershamer over van
Martine Benschop-Jansen. Er werd mij
een mooie organisatie toevertrouwd.
Sinds 1921 zet Melania zich in voor
vrouwen in ontwikkelingslanden.
En meer dan ooit is onze doelstelling
relevant. Het verbeteren van de
(economische) positie van vrouwen
staat hoog op de politieke
ontwikkelingsagenda, nationaal
en internationaal.
We hebben een duidelijke visie en een
ijzersterke missie, maar desondanks
zijn het lastige tijden voor Melania.
Het bedrag aan inkomsten uit fondsenwerving slinkt al jaren achtereen.
Het aantal donateursgroepen neemt
af en de jaarlijkse bijdrage van
Cordaid is per 2017 gestopt.
De huidige werkwijze van werven en
beoordelen van projecten enerzijds
en de werving van donateurs
anderzijds is erg arbeidsintensief en
onze huidige werkwijze past niet
meer bij de nieuwe jonge vrijwilliger.
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Kortom: de tijden zijn veranderd.
Dus moeten we anders opereren
om fondsen en vrijwilligers te
werven. Er is veel ‘concurrentie’
binnen onze branche. Dit betekent
dat Melania zich duidelijker moet
profileren om de ‘strijd’ aan te gaan
met andere ontwikkelingsorganisaties en particuliere initiatieven.
Om die reden heeft het bestuur in
2017 een nieuw beleid ontwikkeld
voor de komende periode.
Inmiddels zijn de eerste acties tot
implementatie doorgevoerd.
Ons belangrijkste doel nu is het
uitbreiden van het aantal financieringsbronnen. We zetten krachtiger
in op het werven via particulieren,
bedrijven en vrouwengroepen.
En we zoeken naar nieuwe
mogelijkheden bij vermogensfondsen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan
de herinrichting van het secretariaat,
backoffice en het projectbeheer van
aanvraag tot afhandeling. Onderdeel
van de transitie is ook dat Melania
een ander financieel beleid gaat
voeren. Er was een vermogen van
bijna drie maal de benodigde
continuïteitsreserve. Dat wordt
bewust afgebouwd. Melania werft

immers geld om te besteden aan haar
doelstelling en niet voor de groei van
haar vermogen.
In het afgelopen jaar stond onze
koerswijziging centraal. We hebben
even pas op de plaats gemaakt om
met elkaar een nieuwe manier van
werken te realiseren. Ondanks deze
noodzakelijke `time out´ en ondanks
de beperkte inkomsten in 2017,
is Melania er in het afgelopen jaar
toch in geslaagd om 42 veelbelovende
projecten in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika te ondersteunen.
En dat is waar we het immers allemaal
voor doen: vrouwen in ontwikkelingslanden een krachtiger positie geven.
Zorgen dat zij in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien en zo een beter
leven kunnen opbouwen.
Ik ben er trots op dat ik daar met het
bestuur en medewerkers van Melania
in 2017 een bijdrage aan mocht
leveren. Samen met u. Nu en in de
toekomst. Want onze inzet blijft nog
steeds hard nodig.
Erica van Engel
Voorzitter

3

INHOUDSOPGAVE

4

Voorwoord

2

Over Melania

6

Projecten

8

Donateurs en financiers

14

Organisatie

15

Melania in de toekomst

17

Financiële verantwoording

19

Specificatie projecten

25

5

OVER MELANIA
Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking helpt (kans)arme
vrouwen in Azië, Afrika en LatijnsAmerika bij het verbeteren van hun
economische positie.
Wij geloven in de kracht van
ondernemende vrouwen. Met onze
steun kunnen ze veel bereiken.
Voor zichzelf, hun gezin, maar
ook voor de lokale gemeenschap.
Stichting Melania helpt vrouwen die
streven naar economische zelfstandigheid en het realiseren van
duurzame ontwikkeling. Wij doen
dit door het financieren van
kleinschalige, inkomensgenererende,
projecten op het gebied landbouw,
veeteelt, detailhandel en ambachten.
Het gaat met name om projecten die:

•
•
•
•
•
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h
 elpen bij het opzetten van
een bedrijf;
 toegang geven tot financiering
(revolving funds);

maatschappelijk verantwoorde.
technologieën.
Om dit alles voor elkaar te krijgen,
bouwen we in Nederland aan een
community van maatschappelijk
betrokken vrouwen en bedrijven
(onder leiding van vrouwen)

7
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die geld werven of doneren.
Mede dankzij de inzet van deze
vrouwen en onze vrijwilligers
kunnen we onze projecten
realiseren.
In 2017 financierde Melania 42
kleinschalige lokale initiatieven in de
volgende landen:

5
9 10
12

3
8

6
1 2
4

11

werkgelegenheid kunnen creëren;
s amenwerking stimuleren en
empowerment bevorderen;
g
 ericht zijn op vaktraining en
toepassing van nieuwe en/of

1. Uganda (17) | 2. Kenia (1) | 3. Ghana (1) | 4. Tanzania (1)
5. India (6) | 6. Filipijnen (3) | 7. Guatamala (1) | 8. Brazilië (1) | 9. Costa Rica (1)
10. Colombia (1) | 11. Bolivia (1) | 12. Peru (1) | 13. El Salvador (7)
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PROJECTEN
MELANIA PROJECTEN
In 2017 ontving Melania in totaal
408 projectaanvragen. Dit is een
toename van 50% ten opzichte
van het aantal aanvragen in 2016.
Met name vrouwenorganisaties uit
Afrika weten ons goed te vinden.
Na een zorgvuldige selectieprocedure zijn in 2017 uiteindelijk
34 nieuwe projecten goedgekeurd.
Hiermee krijgen 1.984 vrouwen de
kans om hun droom waar te
maken. Daarnaast hebben we
8 projecten ondersteund die in
het voorgaande jaar gestart zijn.
Hiermee konden 773 vrouwen hun

tweejarig project voortzetten.
De 42 projecten zijn verdeeld
over de volgende sectoren:
Agrarisch, Educatie, Ambachten,
Handel, Diensten, Technisch en
Watervoorziening.
KLEINSCHALIGE ECONOMISCHE
INITIATIEVEN
Melania ondersteunt kleinschalige,
inkomensgenererende initiatieven.
Ze zijn door de vrouwen zelf in
gang gezet en sluiten ook echt
aan bij wat zij willen. En dat is:
economisch onafhankelijk
worden. Overigens verschaft
Melania niet alleen financiële
middelen om een

onderneming op te zetten.
We besteden ook geld aan
opleiding en training.
Zo wordt bij 87% van de projecten
gevraagd om een bijdrage voor
het bijspijkeren van de kennis.
Vaak gaat het om een specifieke
vaktraining maar bijvoorbeeld ook
om een cursus boekhouden of
marketing. Daarnaast organiseren
veel vrouwen ook activiteiten op
het gebied van empowerment.
Denk aan trainingen in leiderschap,
omgaan met geweld,
samenwerken. Ook dit soort
initiatieven wordt door ons
gesteund.

MELANIA IN CIJFERS - 2017
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42
Projecten gefinancierd

2.757
Deelnemende vrouwen

13
Landen

€ 86.731
Totaal gefinancierd

1.903
Vrouwen zetten
inkomensgenererende
activiteiten op

2.391
Vrouwen ontvingen training

MOOI VOORBEELD
Costa Rica staat bekend als
een relatief welvarend land in
Midden-Amerika. Maar de laatste
jaren is dat niet meer de realiteit.
Inmiddels leeft meer dan 30%
van de bevolking in armoede.
De problemen zijn het grootst
bij alleenstaande moeders met
weinig of geen opleiding.
Zij gaan vaak aan de slag als
werkster maar worden slecht
betaald en wonen daardoor in
de slechtste wijken. Hier behoren
geweld, drugshandel, alcoholisme
en criminaliteit tot het alledaagse
leven. Voor kinderen is dit een
gevaarlijke plek om op te groeien.
Het project “Alleenstaande
moeders leren sieraden maken”
vindt plaats in El Carmen, regio
SanJosé / Guadalupe in Costa Rica.
Het doel van het project is om de
levensomstandigheden van 30
alleenstaande moeders, die in de
slechte delen van de hoofdstad
wonen, te verbeteren.
Deze vrouwen hebben de
verantwoordelijkheid voor hun
kinderen maar hebben door hun
lage opleiding weinig kans op
werk. Het maken van sieraden kan

thuis gebeuren waardoor er geen
oppas nodig is. Daarnaast is de
investering laag.
Binnen het project hebben de
vrouwen in twee groepen van 15
personen gedurende 8 weken
een training gevolgd. De training
had twee hoofddoelen:
1. het leren van basistechnieken
om sieraden (halskettingen,
oorbellen, armbanden) te
maken;
2. het starten en runnen van een
eigen mini-bedrijf.
Vrouwen die met 100% presentie
de trainingen hebben gevolgd,
krijgen een startkit met gereedschap en materialen (ter waarde
van € 50) als beginkapitaal.
Dit pakket zorgt ervoor dat ze
ook daadwerkelijk van start
kunnen gaan.
Inmiddels heeft één groep van
16 vrouwen de training en de
startkit ontvangen.

Project: : LA-CR-1E
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DUURZAME PROJECTEN
Melania financiert alleen
projecten die vrouwen in staat
stelt hun activiteiten langdurig
voort te zetten zonder extra
steun. De projecten moeten dus
in potentie duurzaam en winstgevend zijn. Het is ook een vereiste
dat de vrouwen het project zelf op
poten hebben gezet, want dit
vergroot de kans op succes.
Verder wordt verwacht dat de
vrouwen zelf sturing geven aan
het project, eventueel met
begeleiding, zodat ze in de
toekomst in staat zijn om de
activiteiten geheel in eigen beheer
uit te voeren. Ook dienen zij in
hun aanvraag duidelijk te maken
hoe zij eventuele knelpunten,
die de verwezenlijking van het
projectdoel in de weg kunnen
staan, gaan oplossen.
Alle projecten worden
maximaal 2 jaar gefinancierd.
IMPACT ALS EEN OLIEVLEK
Onze projecten hebben niet
alleen grote impact op de levens
van de deelnemende vrouwen,
maar ook op hun families en de
lokale gemeenschap. Sommige
vrouwen richten spaarfondsen
op waardoor andere vrouwen
10

eveneens toegang krijgen tot
informele leningen. Zo breiden
de kleinschalige economische
initiatieven zich uit. Daarnaast
hebben de vrouwen die wij
ondersteunen een voorbeeldfunctie. Zij zetten andere
vrouwen en meisjes in hun
omgeving aan om eveneens
proactief aan hun toekomst te
gaan werken.
VN ONTWIKKELINGSDOELEN
In 2000 stelden 192 landen in de
VN een aantal doelen op waarmee
ze een einde wilden maken aan
armoede op deze wereld. Eind
2015 liepen deze zogenaamde
Millenniumdoelen af en werden
17 nieuwe doelen geformuleerd.
Vanaf 2016 wordt gewerkt aan de

Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
Melania sluit met haar doelstelling
naadloos aan bij de doelen:

• Armoede bestrijden (1)
• Gendergelijkheid (5)
•  F atsoenlijk werk voor
iedereen (8)

Het motto van de VN is ´leaving
no one behind´. Toch zien we dat
er nog maar weinig oog is voor de
vrouwen in de armste delen van
de wereld. Zij hebben nauwelijks
toegang tot hulp. In afgelegen rurale
gebieden of sloppenwijken zijn bijna
geen ontwikkelingsorganisaties te
vinden. Met name op dit soort
plekken is Melania van grote
betekenis. Hier kunnen we een
cruciale rol spelen in de
ontwikkeling en economische
zelfstandigheid van vrouwen.

MOOI VOORBEELD
In 10 dorpen in het Thiruvannamalai
district in India worden 50 jonge
vrouwen geschoold om kwalitatief
hoogwaardige en modieuze bamboeproducten te maken. Zij behoren tot
een heel lage kaste en veel van hen
zijn weduwe. Hoewel deze vrouwen
van jongs af aan al bamboe manden
maken voor de landbouw, verdienen
zij met deze werkzaamheden te
weinig om rond te kunnen komen.
Nu volgen zij een intensieve scholing
met allerlei nieuwe technieken.
Inmiddels kunnen ze ook siermanden,
waaiers en lampenkappen
maken. Financiële ondersteuning
zorgt ervoor dat ze nieuwe
materialen en gereedschap kunnen
kopen. Maar ook dat ze kunnen
deelnemen aan markten en
exposities om hun producten te
verkopen. De helft van de vrouwen is
bijna klaar met hun opleiding, en de
andere helft start op korte termijn.

Project: AZ-IN-32/E
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COMPLICERENDE
INTERNATIONALE
ONTWIKKELINGEN
In 2017 is de projectaanvraag
en -afhandeling aanzienlijk lastiger
geworden. De oorzaak ligt bij
allerlei politieke ontwikkelingen.
Zo proberen veel overheden in
Latijns-Amerika en Afrika de grip
te verstevigen op Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s).
Dit leidt tot meer regelgeving op
het vlak van de oprichting en het
handelen van maatschappelijke
organisaties. Hierdoor is het voor
veel vrouwengroepen heel ingewikkeld en kostbaar geworden
om zich officieel te registreren.
Nieuwe wetten en regels maken
het werken onder de paraplu van
een al bestaande NGO of kerk ook
moelijker.
Daarbij moeten vrouwen aan veel
meer eisen dan voorheen voldoen
voordat zij een bankrekening
kunnen openen. Bovendien zijn
lokale banken meestal niet goed
op de hoogte van alle
internationale vereisten.
Verder zijn het afgelopen jaar
de internationale regels op
geldtransacties vanuit Nederland
naar ontwikkelingslanden sterk
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aangescherpt. Op die manier
wordt geprobeerd om fraude,
witwassen en ondersteuning van
terroristische activiteiten tegen te
gaan. Hierdoor is het overmaken
van geld complexer en bureaucratischer geworden. Melania
onderzoekt hoe we het beste met
al deze ontwikkelingen om kunnen
gaan en we de vrouwen op een
veilige en verantwoorde manier
toch kunnen blijven steunen.
In 2017 werden we ook
geconfronteerd met gehackte
e-mailaccounts. Criminelen
probeerden om projectfinancieringen naar hun eigen
bankrekening te dirigeren.
Wij zijn hierdoor extra waakzaam
geworden. Verdachte omstandigheden worden meteen
onderzocht. Zo hebben we in
alle gevallen uitbetalingen aan
de verkeerde personen weten
te voorkomen.

CONSTANT LEERPROCES
Tijdens de uitvoering van het
project houden we regelmatig
contact met de vrouwengroep.
Als een project is afgesloten,
schrijft de groep een eindverslag.
Lokale contactpersonen dragen
ook bij aan de evaluatie,
samen met informele bezoeken
van vrijwilligers of donateurs.
Zo krijgen wij steeds meer inzicht
in de succes- en risicofactoren
van projecten. We gebruiken deze
bevindingen om onze selectieprocedure aan te scherpen én de
vrouwengroepen bij de aanvraagprocedure al te wijzen op
mogelijke knelpunten.

MOOI VOORBEELD
Kwartelhouderij KIDA is opgericht
in 2011 door 7 vrouwen uit Katiri,
in het district Kasese, vlakbij het
Queen Elizabeth Nationaal park.
KIDA heeft als doel weduwen
te helpen bij het verbeteren van
hun economische en sociale
omstandigheden. Ze doen dit
door onder meer door ontwikkelingsprojecten in gang te zetten.
Verder proberen ze de houding
van mannen ten opzichte van
vrouwen te veranderen.
KIDA bestaat nu uit 27 weduwen
waarvan een aantal besmet is met
hiv. Sinds 2011 houdt KIDA kippen
en hebben ze een spaar- en leenfonds voor de leden van de groep.
In 2017 is KIDA met financiële
bijdrage van de donateursgroep
uit Hilvarenbeek gestart met een
kwartelproject. Mogelijk is dit een
gat in de markt want kwarteleieren hebben een positieve werking
op de bloeddruk, lever en darmen.

Daarbij is er geen directe concurrentie.
Inmiddels zijn de eerste
activiteiten van het project gestart.
De eerste kwartels zijn bij de
vrouwen afgeleverd en twee
experts hebben trainingen
verzorgd. De vrouwen zijn onder
meer geschoold op het vlak van
ondernemerschap, het maken van
voedsel voor kwartels en
ziektebestrijding en -preventie.
Als er op een gegeven moment
genoeg nieuwe kwartels zijn
geboren, zullen de vrouwen
kwartels schenken aan andere
vrouwen in hun omgeving.
Zo kunnen zij ook extra
inkomsten genereren.

project: AF-UG-58E
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DONATEURS EN FINANCIERS
Melania ontving in 2017 in totaal
€ 44.648 aan donaties,
schenkingen en nalatenschappen.
Veel mensen en organisaties
helpen ons om vrouwen in ontwikkelingslanden te ondersteunen.
Wij zijn hier bijzonder dankbaar
voor!

Samen met de nabestaanden
zorgen we dat de erfenis een
mooie bestemming krijgt, geheel
in lijn met de wensen van de
overledene.

Zo hebben we al vele jaren een
trouwe achterban van vrouwengroepen door heel Nederland.
Zij organiseren met veel enthousiasme sponsorwandelingen,
bridgeavonden en kledingverkoop. Ook worden er collectes
gehouden.

Om de donateurs te bedanken,
wordt er ieder jaar een Melania
Meeting georganiseerd.
De relatiedag van 2017 was zeer
geslaagd. Op 11 november
verzamelden zo´n 30 vrouwen
uit het hele land zich in Utrecht.
Naast een tweetal presentaties
van het bestuur over de stand
van zaken en een voorbeeldproject, waren er interessante
sprekers van World Best News.
Ook Elise Kant, voorzitter van
gender-platform Wo=Men, had een
aansprekend verhaal. Tijdens de
lunch was er alle tijd om met elkaar
van gedachten te wisselen en te
netwerken.
De deelnemers waren vol lof over
het programma en de sfeer.

Maar in het afgelopen jaar zijn ook
groepen gestopt met hun activiteiten voor Melania. Vaak in verband
met hun hoge leeftijd. Daarom ligt
onze focus nu op het informeren
en enthousiasmeren van de
jongere generatie. Want we willen
graag nieuwe vrouwen betrekken
bij de activiteiten van Melania.
Naast het geven bij leven zien we
dat sommige donateurs ons ook
na hun overlijden blijven steunen
via een legaat.
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MELANIA MEETING

ORGANISATIE
Stichting Melania
Ontwikkelingssamenwerking
bestaat uit een vijfkoppig bestuur,
drie projectcommissies (een per
continent), een communicatiecommissie en een financieel
medewerkster.
BESTUUR
Begin 2017 heeft voorzitter
Erica van Engel het stokje over
genomen van Martine
Benschop-Jansen. Willemien
Steenks is per 31 december
gestopt als secretaris. Carina
Stoop, penningmeester, kondigde
haar aftreden per 1 april 2018 aan.
De onstane vacatures worden in
2018 opnieuw ingevuld.
SECRETARIAAT
Tot augustus 2017 was er een
betaalde medewerkster werkzaam
op het secretariaat voor 12 uur
per week. Medio 2017 is besloten
om de functie van secretariaatsmedewerker tijdelijk niet opnieuw

in te vullen, maar eerst te kijken
naar de toekomstige inhoud
van deze functie, passend bij de
nieuwe organisatie.
COMMISSIES
Binnen de commissies waren
er op 1 januari 2017 ruim 20
vrijwilligers werkzaam. Gedurende
het jaar zijn een aantal vrijwilligers vertrokken. In verband
met de interne veranderingen
gold er tijdelijk een aannamestop
en hebben we er voor gekozen
om deze vrijwilligers niet direct
te vervangen. De rustpauze heeft
gemaakt dat er tijd was om intern
te kijken naar de optimale
bezetting per commissie.
Eind 2017 zijn we weer gestart
met de werving van vrijwilligers
voor de projectcommissies en
de commissie Communicatie &
Fondsenwerving. Naast reacties
op vacatures, zijn er ook spontane
meldingen van belangstellenden.

PROCEDURES
In 2017 is er ook kritisch gekeken
naar de afhandelingsprocedure
van projectaanvragen. Er is gestart
met het ontwerpen van een
digitale aanvraag- en selectieprocedure die zowel intern als extern
tot meer efficiëntie moet leiden.
Deze digitale procesvoering zal
medio 2018 geïmplementeerd
worden.
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BESTUUR
Samenstelling per
31 december 2017
Voorzitter:
Erica van Engel
Secretaris:
vacature
Penningmeester:
Carina Stoop
Coördinator Projectcommissies:
Luella van Turnhout
Coördinator
Medewerkers & Kwaliteit:
Sonja Tieks
Financieel administratief
medewerkster: Neshe Veli
PC Afrika: 7 leden
PC Azië: 4 leden
PC Latijns-Amerika: 5 leden
Communicatiecommissie: 2 leden
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PARTNERS
Om invulling te geven aan onze
doelstellingen en onze middelen
zo effectief mogelijk in te zetten,
werken wij samen met anderen.
Zo zijn wij lid van het netwerk
Women for Water Partnership
(WfWP). Op die manier kunnen
we onze krachten bundelen op
het vlak van water gerelateerde
projecten.

Sinds jaar en dag zijn
we lid van de Nederlandse
Vrouwenraad en de internationale
organisatie van katholieke
vrouwenorganisaties WUCWO.
Ook zijn we lid van het digitale
platform voor ontwikkelingssamenwerking Oneworld.nl

MELANIA IN DE TOEKOMST
In 2017 is er een nieuw
beleidsplan geschreven met
extra aandacht voor Melania als
fondsenwervende organisatie.

(nieuwsbrief) kreeg de nieuwe
naam Melania Mail en de
Melania Contactdag werd de
Melania Meeting.

We streven er naar om de
uitstroom van traditionele donateursgroepen te compenseren
door intensief te investeren in
onze relaties met individuele
vrouwen. We zetten in op nieuwe
kansen op de particuliere markt
door de ontwikkeling van een
´vriendinnen-van´ programma.
Daarnaast proberen we nieuwe
wervingsmethoden uit zoals
evenementen en online
crowdfund campagnes. Ook zullen
we actief zoeken naar bijdragen
vanuit fondsen en bedrijven die
zich kunnen vinden in onze missie.

Al deze wijzigingen zijn positief
ontvangen. In 2018 wordt deze lijn
doorgevoerd. De website wordt
ook aangepast. We willen meer
resultaten van de projecten
melden en meer acties van
donateurs en donateursgroepen.

In de komende tijd zal er een
belangrijke investering worden
gedaan in communicatie.
We hebben in 2017 een aantal
communicatie-uitingen in een
moderner jasje gegoten.
Zo kregen het jaarverslag, de
nieuwsbrief en de kerstkaart een
nieuw uiterlijk. De Melania Contact

Naast focus op fondswerving en
communicatie wordt ook gekeken
naar een nieuwe organisatorische
opzet. Doel: een efficiëntere inzet
van uren en middelen. In 2018
zullen investeringen worden
gedaan in de backoffice.
Er wordt een relatiebeheersysteem aangeschaft en de
projectbeheersing wordt
gedigitaliseerd.

Ons doel is het verbeteren van de
sociaaleconomische positie van
vrouwen in ontwikkelingslanden.
Compassie is onze drijfveer.
Ons werk is relevant. En de
Nederlandse bevolking, bedrijven
en fondsen blijven projecten op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking ondersteunen.
Daar moet Melania meer mee
doen. Er liggen kansen genoeg
voor ons. Dat maakt dat we de
toekomst met vertrouwen
tegemoet zien.

De voorgenomen veranderingen
vragen om een cultuuromslag en
nieuwe mensen om de nieuwe
organisatie te dragen. Dit proces
is spannend en uitdagend.
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FINANCIËLE VERANTWOORDING
TOELICHTING OP DE BALANS
Continuïteitsreserve
De Continuïteitsreserve is in
2017 verhoogd naar € 165.000.
Bestemmingsreserves
In het boekjaar 2016 heeft het
bestuur besloten tot de vorming
van twee bestemmingsreserves.
1. €
 15.000 ten behoeve van
het 100 jarig bestaan.
2. €
 5.000 ten behoeve van de
strategie fondsenwerving.
Hiervan resteert op
31 december 2017 nog
een bedrag van € 2.156.
Overige reserves
Met de instelling van de twee
bestemmingsreserves, de aanwending van extra middelen voor
de ondersteuning van projecten
in 2017 en de verhoging van de
continuïteitsreserve, is ultimo
2017 een bedrag van € 106.270
aan de Overige reserves
onttrokken.

Kortlopende schulden
In 2017 wordt een bedrag van
€ 53.212 aan overlopende
schulden geboekt. Dit betreft
toezeggingen tot ondersteuning
van projecten in 2017 of voorgaande jaren, waarvan de betaling
op de balansdatum nog niet heeft
plaatsgevonden.

TOELICHTING OP STAAT VAN
BATEN EN LASTEN
Baten
Het totaal aan inkomsten bedroeg
in 2017 € 45.870. Ten opzichte van
2016 een daling van bijna 55%.
De grootste oorzaak van deze
daling is het wegvallen van de
bijdrage van Cordaid van
€ 25.000 en het afscheid van
drie donateursgroepen. Ook
zijn in 2017 geen grote legaten
ontvangen.

Lasten
Ondanks de terugloop in
inkomsten is toch voor
€ 86.731 aan projecten gerealiseerd. Dit was mogelijk door een
bedrag aan
het vermogen te onttrekken.
Het totaal aan kosten voor
fondsenwerving, beheer en
administratie bedroeg in 2017
€ 34.401.
Deze kosten staan geheel in
relatie tot de realisering
van Melania’s doelstellingen.
De werkzaamheden binnen
de organisatie werden door
vrijwilligers en een betaalde
parttime secretariaatsmedewerker uitgevoerd.
De staat van baten en lasten
sloot ultimo 2017 met een
negatief saldo van € 73.431.
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BALANS
ACTIVA

31 DECEMBER 2017
€
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris			

31 DECEMBER 2016
€
€

184

280

Financiële vaste activa
Effecten				

203.357

203.357

Som der vaste activa		

203.541

203.733

Vlotte activa
Vorderingen		
Liquide middelen		

815
225.240

496
160.490

Som der vlottende activa		

160.986

226.055

Som der activa		

364.527

429.692

PASSIVA
Reserves
Continuïteitsreserve		
Bestemmingsreserves
Overige reserves			
Fondsen
Bestemmingsfonds
Kortlopende schulden
Som der passiva
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165.000
17.156
111.694

293.850

125.000
19.546
217.964

362.510

8.566
302.416

13.337
375.847

62.111

53.845

364.527

429.692

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
BATEN
Uit eigen fondswerving
Uit loterijorganisaties		
Uit beleggingen
Som der baten			

WERKELIJK 2017
€
€
44.609
39
1.222

45.870

BEGROOT 2017
€
€
98.050
—
1.500

99.550

WERKELIJK 2016
€
€
123.328
89
1.824

100.057

LASTEN
Besteed doelstellingen
Projecten		
Vervallen projecten voorgaande jaren
Uitvoeringskosten		

90.000
—
1.500

86.731
(3.315)
1.484

101.121
(8.507)
3.020

84.900

91.500

95.634

17.095

16.250

15.079

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

17.306
119.301

22.250
130.000

15.004
125.719

NADELIG/ BATIG SALDO

(73.431)

(30.450)

25.660

Werving baten		
Kosten eigen fondswerving

Toevoeging / onttrekking () aan:
		
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves		
Overige reserves
Totaal reserves
Bestemmingsfonds

40.000
(2.390)
(106.270)
(68.660)
(4.771)
(73.431)

—
19.546
(52.993)
(33.447)
7.787
(25.660)
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KOSTEN EIGEN ORGANISATIE 2017
Kosten eigen organisatie

Secretariaatskosten

Werkelijk
2017 		
€
8.372

Begroot
2017
€
14.000

Werkelijk
2016		
€
12.155

13.081

15.000

14.499

Bestuurskosten

6.104

2.000

1.138

Kosten commissies

1.484

1.500

3.020

727

2.500

138

Organisatiekosten

Kosten overige activiteiten

5.206

—

—

911

—

—

Scholing

—

5.000

—

Lustrum 2016

—

—

2.153

35.885

40.000

33.103

17.095

16.250

15.079

1.484

1.500

3.020

17.306

22.250

15.004

35.885

40.000

33.103

Communicatiekosten
Bankkosten

Kosten organisatie
Toegerekend aan:
Lasten fondswerving
Uitvoeringskosten projecten
Beheer en administratie
Totaal eigen organisatie

Onder de secretariaatskosten zijn in 2017 personele kosten voor parttime medewerkers begrepen
tot een bedrag van € 6.871 voor loon, sociale lasten en pensioenpremies.
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SPECIFICATIE PROJECTEN
Afrika		Activiteit					Geadopteerd door *
Micro-krediet
AF-UG-38/R
Houden van varkens en kippen
AF-UG-40/R
Popcorn, kooktoestellen en zonnelampen
AF-UG-42/R
Kring Westland + St. Wereldwinkel De Uitbuyt
Zoutwinnerij
AF-UG-44/E
KVG Houten
Varkenshouderij
AF-UG-46/E
Penn van de Voorzienigheid
Visverwerking
AF-UG-47/E
Zuid West Veluwe
Varkenshouderij en moestuin slechthorenden
AF-UG-48/E
Tenten en stoelen verhuur
AF-UG-49/R
Bestrijding huiselijk en gendergericht geweld
AF-UG-50/E
Church Christ of Our Saviour
Moestuinen voor vrouwen met beperking
AF-UG-51/E
Legaat Mw. van der Donk
Roulerend fonds
AF-UG-52/R
KVG Houten
Cacaohandel
AF-UG-53/E
Hilvarenbeek en KVG Hoorn
Duurzame landbouw
AF-UG-54/R
Het maken van houtskoolbriketten
AF-UG-55/E
Moestuin- en varkenshouderij
AF-UG-56/E
Sieradenproductie en pluimveehouderij
AF-UG-57/R
KVG Houten
Kwartelhouderij
AF-UG-58/E
Hilvarenbeek
Landbouw en champignonsteelt
AF-GH-5/R
Schoon water
AF-TZ-4/R
Zuid West Veluwe + Church Christ of Our Saviour
Kippenhouderij
AF-KE-15/E
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Azië		Activiteit					Geadopteerd door
Empowerment en organische landbouw
AZ-PH-11/R
Sport & Spel Maasland
2e hands kledingverkoop en verhuur stoelen
AZ-PH-12/R
Rampenfonds
Micro Finance Project
AZ-PH-13/E
Kring Westland
Geitenproject
AZ-IN-31/R
Bamboeproject
AZ-IN-32/E
Gewest Zaanland
Kokosvezelproject bonded labour vrouwen
AZ-IN-34/R
Legaat Mw. van der Donk
Geitenproject Challa Yanadi tribal vrouwen
AZ-IN-36/E
Hilvarenbeek
Katoenen tassenproject
AZ-IN-37/E
Kring Westland + Melania Bolsward
Capaciteitstraining voor Dalit vrouwen
AZ-IN-2/R
Latijns-Amerika		Activiteit			Geadopteerd door
Opleiding Maya vrouwen
LA-GT-6/E
Dominicuskerk
Natuurlijke medicijnen/gezondheidsproducten
LA-BR-9/R
Legaat Thea van de Poelfonds
Salon el Rosal gezonde vruchtensappen
LA-CO-2/E
Werkgroep Melania Nootdorp
Maaltijdbereiding en -verkoop
LA-PE-3/E
Kiosk gezonde sappen
LA-BO-5/E
Productie en verkoop sieraden
LA-CR-1/R
Productie moringaboom-derivaten
LA-SV-7/E
Productie medicijnen en shampoos
LA-SV-8/E
Verbetering verkoopstrategie medicijnen
LA-SV-9/E
Hilvarenbeek
Ecologische landbouw Náhuatl Pipil vrouwen
LA-SV-10/E
Natuurlijk haar & beautyproducten
LA-SV-11/E
Preventie & bestrijding geweld
LA-SV-12/E
Brood- en banketbakkerij
LA-SV-13/E
* De projecten waarbij geen donateur vermeld staat, werden gefinancierd met bijdragen van individuele donateurs,
Overige Reserves Melania en de volgende groepen: Support2holland, Katholieke Vrouwengilde, Cong Zusters
Franciscanessen van de H Elisabeth, Ned. Prov. vd Congregatie Dochters OLV van het Heilig Hart, RK Zalige Titus
Brandsma en Eigentijdse Vrouwen.
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Organisatie:
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Telefoon:

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking
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070 3136875

E-mail:
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Website:
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VOLG ONS OP:

NL94 INGB 0000 0865 01 t.n.v. Stichting Melania O.S. Den Haag

