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Richtlijnen

Terugblik

Opvang

Het afgelopen jaar hebben we voornamelijk met een bezetting gewerkt
van 35 kinderen, soms een paar meer. Het blijkt dat Bahay Aurora heel
aangenaam vertoeven is voor de kinderen. De aantallen zijn niet te groot,
de kinderen beschouwen elkaar als familie en komen voor elkaar op.
Kinderen zijn er trots op dat ze in Bahay Aurora wonen.

Het medewerkers bestand is het afgelopen jaar stabiel gebleven.

Bestuur in Nederland

Het bestuur in Nederland is in 2012 gekrompen. Petra heeft na vele jaren
trouwe dienst aangegeven, dat ze het stokje door wilde geven aan
iemand anders. We willen haar heel hartelijk danken voor haar inzet en
bijdrage aan het welzijn van de kinderen in het kindertehuis.

Samenwerking met Wings of Support (WOS)

Wings of Support heeft ook dit jaar een deel van de exploitatiekosten voor
zijn rekening genomen. De laatste fase is ingeluid en we zullen naar
andere middelen moeten zoeken om de exploitatie te kunnen financieren.

Het is jammer dat KLM vanaf april 2012 niet meer rechtstreeks op Manilla
vliegt. Hierdoor lopen we (kleding) giften mis en dat kunnen we goed
merken. Er zijn hogere uitgaven op de “post kleding”. Ook missen we de
vele bezoekjes van KLM personeel, die we door de jaren heen gewend
waren te krijgen.

Twintig jarig bestaan

Afgelopen zomer bestond Bahay Aurora al weer 20 jaar. Het zijn bewogen
jaren geweest en we hebben heel veel geleerd en gelukkig ook veel
gepresteerd. De organisatie op de Filippijnen is stabiel, de kinderen
worden professioneel opgevangen. Onze altijd voortdurende zorg is de
financiering van de exploitatie kosten.
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Evaluatie doelstellingen 2012 en doelstellingen 2013

Evaluatie doelstellingen 2012

Doelstellingen 2012

1. Donateurs werven in Nederland.
Toelichting:
Middels een feest in juni 2012 om het twintig jarig bestaan van de
Stichting Noodhulp Filippijnen te vieren.
Doelstelling gedeeltelijk gehaald. Helaas was er weinig animo voor
ons jubileum, de timing was niet zo goed en een behoorlijk aantal
mensen had aangegeven om te komen, maar kwam uiteindelijk niet
opdagen. Toch hebben we met de mensen die er wél waren een
gezellige avond gehad.

2. EHBO cursus medewerkers en kinderen
Toelichting:
Twee jaar geleden hebben we een EHBO-cursus gehad. Het was zowel
voor medewerkers als kinderen een groot succes. Dit verdient
herhaling en uitbreiding van kennis en training van vaardigheden.
Doelstelling gehaald. Deze cursus is wederom gegeven door Jan
Oosterhof, een KLM medewerker, die een licentie heeft om deze
training te geven. Ook deze keer was het een groot succes. Met name
de kinderen vinden het geweldig.

3. Afbouw keuken
Toelichting:
Inmiddels is het plan gemaakt en zijn we op zoek naar een aannemer
die de afbouw voor zijn rekening neemt. Doelstelling gehaald.
De keuken is afgebouwd en het ziet er geweldig uit.

4. Medische ruimte
Toelichting:
De oude keuken dient omgebouwd te worden tot een medische
ruimte. Doelstelling gehaald. Stefanie een vrijwilliger/
verpleegkundige uit Enschede heeft zelf fondsen geworven en de
verbouwing van de oude keuken tot medische ruimte voor een groot
deel zelf gedaan. Het resultaat is een mooie ruimte met goede
materialen, daarnaast zijn de medische dossiers voor alle kinderen
professioneel opgezet.

5. Schilderen daken en muren
Toelichting:
Eens in de twee tot drie jaar dient er uitgebreid geschilderd te worden.
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We willen hiervoor een vrijwilliger werven die ook een deel van het
budget gaat werven. Doelstelling gedeeltelijk gehaald. De daken
zijn nog niet geschilderd, maar de muren wel. Joop, een vrijwilliger uit
Nederland, heeft fondsen geworven, de muren geschilderd en de grote
toegangspoort is ook helemaal van binnen en buiten geschilderd.
Ook heeft hij samen met een vriendin een nieuwe voordeur gekocht
voor unit 1.

6. Kweekvis
Toelichting:
Vorig jaar hebben we een hele tijd kunnen eten van de gekweekte vis.
Dit jaar hebben we onze eigen breeders en hoeven dus geen kleine
visjes te kopen.
Doelstelling niet gehaald. De kweekvis is klaar, maar medewerkers
hebben niet de moeite genomen om fingerlings te kweken.

7. Vervanging vloeren slaapkamers unit 1
Toelichting:
Door slijtage en de watersnoodramp van september 2010 is het
linoleum in de slaapkamers aan vervanging toe. We willen de
slaapkamers ook betegelen zodat het minder gevoelig is voor
overstromingen. We gaan voor juni een plan maken en dan op zoek
naar fondsen.
Doelstelling niet gehaald. Plan ligt klaar maar we hebben geen
sponsor gevonden.

8. Fondsenwerving Filippijnen
Toelichting : We zullen trachten de contacten die we hebben te
onderhouden en pogen de contacten te overtuigen tot donaties.
Doelstelling gehaald. Afgelopen jaar hebben we onze relaties
onderhouden en dat heeft o.a. opgeleverd dat een lokale sponsor het
zomerkamp (mede-) gefinancierd heeft. We hebben regelmatig vlees
gehad van importeurs. Vanuit Hong Kong hebben we 2 sponsors, die
regelmatig rijst doneren en kleding/schoenen.  Het is een moeizaam
proces waarin we kleine stapjes maken. Voor volgend jaar heeft Rotary
Manilla ons als project gekozen.

9. Implemetatie van het administratieve systeem.
Toelichting: In 2011 heeft  Lex de Vries een administratief systeem
ontwikkeld waar we in 2012 ervaring mee hebben opgedaan.
Doelstelling gehaald. Het systeem werkt goed. Het is gebleken dat
het een goed systeem is dat op details nog aangepast wordt, maar
in feite uitstekend functioneert.
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Doelstellingen 2013

1. Versteviging van de buitenmuren.
Toelichting:
In 2009 was er een grote overstroming die veel schade heeft
aangericht aan Bahay Aurora. Afgelopen jaar was er wederom een
grote overstroming die veel schade heeft aangericht in de
omgeving. Door de verbeteringen die we eerder hebben
aangebracht hadden we geen schade. Het was echter kantje boord
dus het is zaak om toch nog meer verstevigingen aan te brengen
om het hoge water buiten de muren te houden.

2. Fondsen werven in Nederland.
Toelichting :
Er dienen fondsen te worden geworven in Nederland, hoe we dat
gaan doen is nog de vraag. Hier moet aan gewerkt worden en
vervolgens moet het uitgevoerd worden.

3. Huisje voor Flor.
Toelichting :
Flor is verstandelijk beperkt en inmiddels boven de 20 jaar. Ze kan
door haar gedrag en leeftijd niet meer met kleine kinderen op één
kamer slapen. We kunnen haar ook niet uitplaatsen, dus willen we
een huisje voor haar gaan bouwen op het terrein. Op deze manier
kan ze gebruik maken van de faciliteiten, maar toch beschermd
wonen.

4. Intensiever gebruik Social Media
Toelichting:
Jeugd maakt intensief gebruik van social media. Om vrijwilligers te
bereiken, een activiteit te organiseren of om donateurs te werven is
het van belang hiervoor actief te zijn op de social media. We willen
vrijwilligers vragen ten tijde van hun verblijf op de Filippijnen om
zoveel mogelijk nieuwtjes op social media te plaatsen. De
spelregels daarvoor dienen eerst nog ontwikkeld te worden.

5. Kweekvis
Toelichting:
Een jaar geleden hebben we een hele tijd kunnen eten van onze, in
eigen beheer, gekweekte vis. Afgelopen jaar is daar niks mee
gedaan maar komend jaar moeten we dit weer nieuw leven in
blazen.
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6. Tyfoon bescherming ramen
Toelichting :
De Filippijnen worden elk jaar getroffen door de tyfonen, welke veel
schade aanrichten. Door de ramen af te schermen met
tyfoonbescherming kunnen we veel schade voorkomen.

7. Vervanging vloeren slaapkamers unit 1
Toelichting :
De vloeren in de slaapkamers van de units hebben zeil. Door de
overstroming van 2009 is dat zeil beschadigd en aan vervanging
toe.

Lange termijn doelstellingen

1. Aankoop auto voor vervoer verstandelijk beperkte kinderen
Toelichting:
De kinderen worden dagelijks gehaald en thuis gebracht. Dat lijkt luxe
maar zonder deze voorziening komen de kinderen gewoon niet. Ouders
kunnen het transport niet betalen of zien het nut van het klasje niet in.
(overigens worden in Nederland deze kinderen ook thuis opgehaald)
Momenteel worden de kinderen opgehaald in een oude auto van de
voorzitter van SNF. Deze auto is oud en versleten, er zijn steeds
reparaties nodig. Met deze auto kunnen geen grote afstanden worden
afgelegd.
Beleid:
Het komende jaar gaan we apart fondsen werven voor dit project.
Zodra de fondsen binnen zijn gaan we de auto aanschaffen.
Kosten: € 20.000,-
Financiering: Projectmatig

Evaluatie:
(2011)Er is een budget aanvraag ingediend bij de Provinciale overheid
van de Provincie Rizal. Dat kan nog jaren duren. De nood wordt steeds
hoger omdat de auto veel reparaties heeft.
(2012)We zij dit jaar twee maal bij de Governor geweest om het verloop
van  de aanvraag te volgen. De aanvraag is nog steeds daar, maar er is
geen zicht op of, en helemaal niet wanneer, we een auto zullen krijgen.
Het wordt steeds problematischer en we hebben best veel onkosten aan
de auto die we hebben. Mogelijkheden om in Nederland een project te
starten gaan onderzocht worden.

2. Zonne-energie / alternatieve energie
Toelichting:
Een paar jaar geleden hebben we onderzocht hoe we met zonne-
energie kosten kunnen besparen. Dat was destijds totaal niet rendabel.
De persoon die zich hier indertijd in had verdiept had totaal geen
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affiniteit met deze energievorm en miste technische achtergrond om
dit onderwerp goed uit te diepen. Tijden veranderen en er zijn erg veel
ontwikkelingen op het gebied van energiezuinige en milieuvriendelijke
alternatieven. Tijd om ons hier wederom in te verdiepen.
Beleid:
We gaan een vrijwilliger werven met een technische achtergrond die
dit vraagstuk voor ons gaat uitdiepen. Dan wordt er een plan
geschreven en vervolgens worden er middelen gezocht om het plan
gefinancierd te krijgen. Het doel voor 2012 is dus het plan schrijven en
niet de uitvoering hiervan.
Kosten: Nog niet bekend

Evaluatie:
(2011) Inmiddels is daar iemand mee aan de slag in Nederland om het
allemaal uit te werken.
(2012) Dit is afgerond . De uitkomst was dat het niet zinvol is via
Nederland aan zonne- energie te werken op de Filippijnen. Je schijnt
daar een ander type zonnepaneel nodig te hebben, speciaal ontwikkeld
voor de tropen.

3. Opvang voor verstandelijk beperkte kinderen
Toelichting:
Voor verstandelijk beperkte kinderen is totaal geen opvang in de
Filippijnen. In de loop van de jaren zijn een paar kinderen met een
verstandelijke beperking bij ons komen wonen. Het probleem is dat
deze kinderen niet uit te plaatsen zijn. Ze worden oud bij ons. We
hebben dus een vorm van opvang nodig waar deze kinderen terecht
kunnen en kunnen blijven wonen voor de rest van hun leven.

Evaluatie:
(2011) We hebben het vraagstuk onder de aandacht gebracht van de
overheid. Daar werd gelijk aangegeven dat er voor dit vraagstuk
geen budget beschikbaar is maar men erkende het probleem wel en
wilde bemiddelen om vanuit de business community fondsen
beschikbaar te krijgen.
(2012) Flor, onze oudste bewoonster, heeft een verstandelijke
beperking. Zij is illustratief voor dit vraagstuk. Ze is inmiddels boven
de 20 jaar en kan moeilijk meer samen slapen op één kamer met de
jonge kinderen. Uitplaatsing van Flor is onmogelijk. We zoeken nu
oplossingen door op het terrein iets voor haar te bouwen. Op deze
manier kan ze beschermd wonen, gebruik maken van de faciliteiten,
maar toch gesepareerd is van de kleintjes.
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Missie

Kinderen die in Bahay Aurora komen wonen, worden liefdevol opgevangen
en verzorgd. Tijdens het verblijf worden de kinderen waarden en normen
aangeleerd en worden zij gestimuleerd om een opleiding te volgen zodat
zij in de toekomst in staat zijn om in eigen onderhoud te kunnen voorzien
en om vervolgens hun kinderen een betere toekomst te kunnen geven.

Visie

Omdat wij van mening zijn dat kinderen die een opleiding hebben gevolgd
meer kansen hebben om succesvol te zijn in deze samenleving, zijn alle
kinderen van ons kindertehuis verplicht om naar school te gaan.
Een opleiding volgen is een goede garantie om werk te vinden in de
toekomst. Zeker in een land waar veel werkloosheid is.

Door de kinderen te laten opgroeien in een goede accommodatie waar
regels (structuur) en hygiëne van belang zijn, verwachten wij dat deze
kinderen in de toekomst ook zullen streven naar eenzelfde kwaliteit van
leven. Het is goed om ambities te hebben in het leven.

Een sportief lichaam is minder snel ziek. Die boodschap geven wij de
kinderen dagelijks mee. Gezonde voeding, elke dag een half uur sport,
zowel voor jongens als voor meisjes. We proberen kinderen op te voeden
op deze manier zodat ze genoeg energie hebben om gezond en actief in
het leven te staan.
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Het concept

Onderwijs
Alle kinderen gaan naar school. Alleen nieuwe kinderen die van buiten de
regio komen, mogen wanneer zij bij ons komen wonen, gedurende het
lopende schooljaar nog niet naar school. Zij mogen van de overheid pas
naar school als het nieuwe schooljaar begint.
De meeste kinderen gaan naar de basisschool in Lagundi, dat is ongeveer
500 meter verderop. De oudere kinderen gaan naar de Highschool in
Morong.

Opvang
Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit en structuur. Het afgelopen jaar
hebben we hier volop aandacht aan besteedt. Een stabiel medewerkers
bestand is de belangrijkste factor. Medewerkers hebben verschillende
deskundigheidstrainingen gevolgd.

Na de avondmaaltijd is er altijd een onderwerp dat wordt besproken. Dit
is van belang voor de meningsvorming van onze kinderen. Op school
wordt hen dit niet geleerd. Doordat het onderwerp in het Engels wordt
besproken is het goed te merken dat de kwaliteit van het Engels van onze
kinderen met sprongen vooruit is gegaan. Dit is belangrijk omdat de
voertaal op school Engels is. Hiermee krijgen onze kinderen toch een
voorsprong op andere schoolkinderen. Bovendien is het handig dat de
kinderen Engels spreken omdat er zo vaak bezoek uit het buitenland
komt.

Opvang van verstandelijk beperkte kinderen

Verstandelijk beperkte kinderen hebben het erg zwaar in de Filippijnse
samenleving.

Onze middagopvang is dus erg belangrijk, zowel voor de ouders  als voor
de kinderen. Kinderen kunnen hier lotgenoten ontmoeten. Hier worden ze
geaccepteerd zoals ze zijn, met al hun beperkingen.

De druk van buiten om kinderen met een verstandelijke beperking op te
nemen wordt groter. Dit komt doordat er geen opvangmogelijkheden zijn.
Helaas kunnen we geen kinderen opvangen met een verstandelijke
beperking, hoewel we een aantal kinderen hebben die in mindere mate
verstandelijk beperkt zijn. Deze kinderen kunnen niet op een normale
school terecht en maken dus gebruik van de middag opvang.

De kinderen met een beperking die we opvangen zullen we zo lang
mogelijk opvangen zolang dit niet ten koste gaat van de kinderen zonder
een verstandelijke beperking die we opvangen. Om te voorkomen dat er
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steeds meer kinderen met een verstandelijke beperking binnen komen
zullen we aan de poort streng gaan selecteren.

Sport en recreatie

Sport is een belangrijk onderdeel van het wonen en leven in Bahay
Aurora. We hebben een groepje jongens, die vrijwel dagelijks buiten gaan
joggen. Inmiddels lopen ze met gemak 10 km en zijn klaar om aan grote
wedstrijden mee te doen.

Komend jaar zal sport wederom een belangrijke plaats innemen in het
dagelijks leven van het kindertehuis. We streven ernaar om dagelijks de
kinderen te laten bewegen en sporten, bijvoorbeeld
gymnastiekoefeningen, basketbal, zumba, hardlopen, yoga etc.
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Promotionele activiteiten

Website

De website is onderdeel van een professionele uitstraling die we willen
uitdragen. Het is een prima site  waar we regelmatig positieve feedback
op krijgen. Nieuwtjes worden regelmatig geplaatst zodat donateurs en
geïnteresseerden op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkelingen.

Social Media

Bahay Aurora heeft inmiddels een Facebook account en een beperkt
aantal followers. Afgelopen jaar is er best veel info op onze pagina
geplaatst. Dit jaar gaan we hier intensiever mee aan de slag door
vrijwilligers, als ze op de Filippijnen zijn te vragen zoveel mogelijk info
beschikbaar te stellen om op dit account te plaatsen. Daar Facebook ook
veel wordt gebruikt op de Filippijnen, gaan we proberen medewerkers ook
intensief gebruik te laten maken van Facebook zodat alle nieuws van het
kindertehuis gelijk op Facebook staat. Naast Facebook gaan we ook een
Twitter-account aanmaken. We zullen wel een aantal spelregels met
elkaar moeten afspreken.

Nieuwsbrieven

Ook dit jaar hebben we twee nieuwsbrieven uitgebracht. Het effect was
positief en heeft een aantal donateurs en donaties opgeleverd. Het draagt
ook zeker bij aan een professioneel imago.

Vrijwilligerswerk

Ook dit jaar weer zijn er tientallen Nederlanders op bezoek geweest bij
Bahay Aurora. Dit zijn bezoeken van belangstellenden, donateurs,
vrijwilligers en stagiaires.

Dit jaar hebben we drie vrijwilligers gehad die ieder een aantal maanden
geholpen hebben. Klara en Karlijn hebben een circus gedaan gedurende
de zomervakantie. Stefanie heeft als verpleegkundige de kliniek op poten
gezet, de medische dossiers gemaakt en heeft allemaal procedures
geïmplementeerd in verband met gezondheidszorg en voorlichting. Tom
heeft een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) gemaakt met drie van
onze medewerkers.  Dat is goed bevallen en we willen graag meer
vrijwilligers aantrekken. Daarnaast is er een groep kinderen geweest van
“Youth4Youth” uit Den Haag die activiteiten hebben georganiseerd. Ook is
deze zomer een groep van de Vliegende Meubelmakers geweest die
meubilair heeft getimmerd en een heus bamboe huisje heeft geschonken.
Volop vrijwilligers dus en ook goede resultaten.
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Voor volgend jaar hebben we gedurende zomervakantie een professionele
hiphop danser als vrijwilliger, die samen met de kinderen gaat dansen.
We zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers.
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Financieel jaarverslag

Ook voor 2012 is weer gekozen voor een afzonderlijke financiële
verantwoording van SNF en FABKI. Basis voor de cijfers van SNF zijn de
bankafschriften. Het in 2011 bij FABKI ingevoerde boekhoudsysteem
heeft in 2012 goed gewerkt en vormt de basis voor de cijfers van FABKI.
Dit systeem is in 2012 verder geperfectioneerd en levert niet alleen
cijfers, maar geeft ook de mogelijkheid tot tijdige bijsturing. Zo zijn er
signaleringen ingebouwd als de uitgaven de vastgestelde budgetten
dreigen te overschrijden en verder is het mogelijk projecten apart te
registreren.

Staat van inkomsten/uitgaven SNF over 2012

Omschrijving Inkomsten Uitgaven

Donaties 63.222,00€
Acties 15.986,00€
Rente bank 79,00€

Totaal 79.287,00€

Naar Filippijnen 61.541,00€
Bankkosten 644,00€
Overige kosten 1.808,00€

Totaal 63.993,00€

Donaties: deze worden verkregen van een aantal vaste (maand)
donateurs en verder van incidentele giften. Onder deze incidentele giften
zijn verantwoord donaties van enkele grote sponsoren en schenkingen
van mensen, die ter gelegenheid van verjaardag, huwelijksfeest, jubileum
of afscheid het ontvangen geld geheel of gedeeltelijk hebben bestemd
voor Bahay Aurora.

Acties: door meerdere mensen en verenigingen zijn acties georganiseerd
met als doel geld in te zamelen voor Bahay Aurora. Voorbeelden van deze
acties zijn het evenement Sing Dance Fly in Enkhuizen, collectes,
Driekoningentocht in Engelen en inzamelingen door vrijwilligers, die een
bezoek brachten aan de Filippijnen. Daarnaast mag zeker de jaarlijkse
rijstactie niet worden vergeten met in 2012 een bijzonder grote opbrengst
door een sponsor, die maar liefst geld voor 100 zakken rijst schonk.

Overige kosten: hieronder vallen de kosten van drukwerk, verzendkosten
van de nieuwsbrieven (2x per jaar), het onderhoud van de website,
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kosten notariële schenkingsakten en de kosten van de bijeenkomst ter
gelegenheid van ons 20- jarig bestaan.

Balans van SNF per 31-12-2012

Omschrijving ult.2011 ult.2012

Betaalrekening ABN-AMRO 2.389,00€ 5.674,00€
Betaalrekening ING 1.840,00€ 2.270,00€
Spaarrekening ING 14.218,00€ 25.797,00€

18.447,00€ 33.741,00€

Algemene reserve 4.087,00€ 20.741,00€
Voorziening bestemd aankoop grond 5.000,00€ 4.000,00€
Voorschot ondersteuning WOS 5.110,00€
Donaties met oormerk 4.250,00€ 9.000,00€

18.447,00€ 33.741,00€

Voorziening bestemd aankoop grond: schatting van het nog te betalen
bedrag voor de aankoop van de grond in de Filippijnen.

Donaties met oormerk: van dit bedrag is euro 5.000,- bestemd voor
onderwijs aan de kinderen van Bahay Aurora zo heeft de donateur
bepaald. Het resterende bedrag is geschonken door een donateur, die nog
een specifieke bestemming zal aangeven.
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FABKI

Bankmutaties van FABKI bij BDO over 2012

Omschrijving Ontvangsten Opnamen

Overboekingen vanuit Nederland via ABN-AMRO 3534105
Overboekingen door Wings Of Support 441018
Donaties van derden in de Filippijnen 24000
Rente van de bank 681

3999804

Opnamen gestort in de kas 3874000
Overboeking aankoop land 50000
Bankkosten 135

3924135

Alle bedragen zijn in de muntsoort van de Filippijnen, dus in pesos. De
koersontwikkeling van de euro ten opzichte van de pesos was in 2012
grillig. Ter illustratie het onderstaande:
02-01-2012 pesos 56,878 was 1 euro
31-12-2012 pesos 54,301 was 1 euro.
Hoogste koers in 2012 was op 29-02-2012 namelijk 1 euro was 57,754.
Laagste koers was op 25-07-2012 namelijk 1 euro was 50,725.
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Balans ultimo 2012 van FABKI

Omschrijving 2011 2012

Kas 3589 47962
Betaalrekening BDO 6345 82014
Rekening BDO inz. WOS 5220 0

15154 129976

Eigen vermogen 15154 129976

Ook hier zijn de bedragen in pesos.

De rekening BDO inz. WOS is in 2012 niet gebruikt. Door de bank is in de
loop van het jaar het saldo geboekt als kosten en daarna is de rekening
opgeheven!

Het kassaldo was op 1 januari 3589
Stortingen in kas 3937152
Opnamen per kas 3892779
Kassaldo op 31 december 47962
Voor een verdere specificatie van met name de uitgaven verwijzen wij u
naar de boekhouding van FABKI, gecontroleerd door een accountant op
de Filippijnen. Een overzicht van begroting en werkelijkheid 2012 plus de
begroting 2013 treft u aan in dit verslag.

Het saldo van de gewone bankrekening was op 1 januari 6345
Geboekt ten gunste van de bankrekening 3999804
Geboekt ten laste van de bankrekening 3924135
Saldo op 31 december conform afschrift 82014
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Specificatie begroting/werkelijke uitgaven 2012 en
begroting 2013 uit administratie van FABKI.

Jaarverslag  FABKI 2012

Begroot 2012 Werkelijk 2012 Begroot 2013

Algemene uitgaven

food & non-food PhP      1.020.000 PhP         903.952 PhP         954.000
kleding PhP            6.000 PhP           68.728 PhP           72.000
NUTS voorzieningen PhP         300.000 PhP         296.677 PhP         240.000
transportkosten PhP         120.000 PhP         140.309 PhP           96.000
medische kosten PhP           40.000 PhP           63.282 PhP           72.000
belastingen PhP 50.000 PhP           35.035 PhP           36.000

PhP      1.536.000 PhP      1.507.983 PhP      1.470.000

educatie & programma's
schoolgeld PhP         150.000 PhP         168.986 PhP         140.004
schoolbenodigdheden PhP           75.000 PhP           34.203 PhP           36.000
recreatie & sport PhP           35.000 PhP           26.325 PhP           30.000

PhP        260.000 PhP        229.514 PhP        206.004

administratie en management kosten
kantoorbenodigdheden PhP           40.000 PhP           36.774 PhP           42.000
fondsenwerving & pr PhP           50.000 PhP           57.332 PhP           24.000
bankkosten PhP            5.000 PhP            6.800 PhP            6.000

PhP          95.000 PhP        100.906 PhP          72.000

onderhoud
gebouwen & terrein PhP         100.000 PhP           73.731 PhP           72.000
transportmiddelen PhP           50.000 PhP           59.382 PhP           48.000

PhP        150.000 PhP        133.113 PhP        120.000

personeel
salaris PhP      1.020.000 PhP 1.054.668 PhP      1.105.872
sociale lasten PhP         130.000 PhP         180.552 PhP         121.752
personeelskosten PhP           50.000 PhP           30.142 PhP           39.000

PhP      1.200.000 PhP      1.265.362 PhP      1.266.624

projecten PhP         350.000 PhP         575.901 PhP        300.000

bijzondere uitgaven PhP           90.000 PhP           80.000 PhP           90.000

PhP    3.681.000 PhP    3.892.779 PhP    3.524.628
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Toelichting

In 2012 is het invoeren van “een budget”, als stuurinstrument en om de
uitgaven te beheersen, verder ingevoerd. Het budget geeft aan wat
maximaal uitgegeven mag worden en overschrijdingen van het budget
zijn alleen mogelijk in overleg met het bestuur en voor bestemmingen,
die aantoonbaar noodzakelijk zijn.

De uitgaven vallen uiteen in twee categorieën namelijk de reguliere
uitgaven en projecten/bijzondere uitgaven.
De reguliere uitgaven zijn de kosten om het kindertehuis te laten draaien
en deze kosten worden zo goed mogelijk begroot door Arleen en Herke.
Hun begroting voor 2012 was 3.241.000 en de werkelijke uitgaven waren
3.236.878. Dit verschil is minimaal en dat betekent een goede begroting
en een compliment voor allen, die binnen het budget zijn gebleven.
Voor projecten/bijzondere uitgaven was een bedrag begroot van 440.000
en uitgegeven is totaal 655.901. Hier is dus 215.901 meer uitgegeven
dan begroot. Voor deze categorie uitgaven geldt echter, dat ze alleen
gedaan mogen worden als daar een afzonderlijke en extra dekking voor is
en deze komen dus niet ten laste van het normale exploitatiebudget.

Voor 2013 hebben wij het budget voor de normale uitgaven nog wat
teruggebracht. Noodgedwongen, omdat het op peil houden van de
normale inkomstenstroom lastig is en wij ieder jaar weer afhankelijk zijn
van enkele grote en/of incidentele donaties. Dit is ieder jaar gelukt en
geeft ons vertrouwen voor de toekomst, maar zekerheid is er niet.

In Nederland zal SNF moeten blijven zoeken naar mogelijkheden om
inkomsten te verhogen en moeten proberen de kring van (vaste)
donateurs uit te breiden.
Aan FABKI in de Filippijnen de taak om de uitgaven zo beperkt mogelijk te
houden en te proberen geld of goederen te verwerven, zodat ook vanuit
de Filippijnen zelf een aandeel wordt geleverd bij het in stand houden van
Bahay Aurora.

Henk Klaassen,
Penningmeester Stichting Noodhulp Filippijnen
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Nawoord

Elk jaar wordt Bahay Aurora een beetje professioneler en zien we dat het
beter gaat. De medewerkers krijgen elk jaar verschillende trainingen en
we zien dat dit zijn vruchten afwerpt.

Door de vele vrijwilligers en bezoekers uit Nederland zien we dat onze
kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Het is goed voor de
ontwikkeling van hun zelfvertrouwen.
Bahay Aurora is echt een product van Nederlandse ontwikkelingshulp, de
goede waarden van Nederland komen hier tot uiting in het feit dat
Nederlanders donaties geven en zich belangeloos inzetten voor de
kinderen die we opvangen. Die zaadjes van goodwill en compassion
worden gezaaid en zonder twijfel nemen onze kinderen in Bahay Aurora
daar een voorbeeld aan.

Bahay Aurora is een tehuis voor kinderen zonder ouders of voor kinderen
die niet meer thuis kunnen wonen om wat voor reden dan ook, het blijft
echter ook zonder twijfel een geweldige plek om te wonen en te zijn.
Bahay Aurora bruist van activiteiten en sport, er gebeurd altijd wat.
Uiteindelijk komt het hier op neer :

Let all things be done in love.

Herke Smidstra,
Voorzitter Stichting Noodhulp Filippijnen


