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Voorwoord

Geef zin aan (je) leven! Dat is het motto waarmee stichting Make Sense!
afgelopen jaar van start is gegaan. De stichting is op 15 januari 2007
opgericht en maakte een vliegende start. Al binnen vier maanden gaven 25
bevlogen vrijwilligers invulling aan ons motto. Samen met de medewerkers
van streekziekenhuis Sveti Apostol Luka in Doboj, Bosnië-Herzegovina,
renoveerden zij op professionele wijze de afdeling neuropsychiatrie. Het gaf
de ziekenhuismedewerkers en de patiënten een opgeknapte, frisse afdeling
en bovenal een sprankje hoop. De vrijwilligers gingen een ervaring rijker en
met een hart vol warmte weer naar huis. Dit project is Make Sense! ten
voeten uit: we bieden mensen de mogelijkheid samen de kwaliteit van hun
leven te verrijken op een liefdevolle, enthousiaste en respectvolle wijze,
vanuit de overtuiging dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Kortom: geef zin
aan (je) leven!

Dank!

Met veel enthousiasme en oneindige inzet hebben wij afgelopen jaar onze
eerste projecten gerealiseerd, of een eerste aanzet gegeven. Dit hebben wij
niet kunnen doen zonder de hulp van de vele vrijwilligers, de sponsors,
donateurs en een goede achterban. Wij bedanken dan ook iedereen die zich
afgelopen jaar voor stichting Make Sense! heeft ingezet en die onze
projecten een warm hart toedragen.

Dorathé van Doorn
Voorzitter bestuur Make Sense!
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1 Doelstelling, strategie en beleid

Dit is het eerste jaarverslag van Make Sense! Daarom lijkt het ons goed
eerst de context te schetsen waarin Make Sense! tot stand is gekomen, die
heeft geleid tot de formulering van de missie en organisatiedoelstellingen.

Hoe het begon

Het begon in 2005 toen Dorathé van Doorn, directeur/eigenaar van
PrintRun bv, bureau voor grafisch projectmanagement, het tienjarig
bestaan van haar onderneming wilde vieren. Vanuit de overtuiging dat niet
ieder mens gelijke kansen krijgt in het leven, besloot zij samen met de
andere PrintRunners dit keer geen feestje te vieren. Liever wilden de
PrintRunners iets doen en delen met anderen die het niet zo goed hebben
getroffen. Daarom hebben zij in juni 2005 de kinderen van het kindertehuis
'Prijateljska Kuca' (Vriendelijk Huis) in Doboj, Bosnië-Herzegovina, bezocht
en hen een leuke tijd bezorgd.

Het bezoek en de kinderen lieten zo een diepe indruk na dat Dorathé en
haar collega Meriam Verhoef al snel besloten in 2006 opnieuw, dit keer op
privé-initiatief, naar Bosnië te gaan. Het tehuis werd weer bezocht en ook
het inmiddels door PrintRun financieel geadopteerde jongetje Bozidar.
Bovendien brachten Dorathé en Meriam een indrukwekkend bezoek aan het
streekziekenhuis Sveti Apostol Luka in Doboj.

Dorathé en Meriam werden gegrepen door de armoede en de nog steeds
zichtbare gevolgen van de oorlog. Bovenal werden ze gegrepen door de
wens van de lokale bevolking om de problemen aan te pakken en hun
onmacht dit te doen door gebrek aan geld en middelen.

Dorathé en Meriam wisten dat zij wél iets konden doen en besloten daarom
tot actie. In de nazomer van 2006 deden zij een oproep aan vrienden en
bekenden om in mei 2007 met hen mee te gaan naar Doboj om de
psychiatrische afdeling van het streekziekenhuis op te knappen. En met
succes! In korte tijd meldden 25 bevlogen vrijwilligers zich aan.

Het werd de hoogste tijd om het nog serieuzer aan te pakken. Er werd een
bestuur en denktank samengesteld die op 31 oktober 2006 voor het eerst
bij elkaar kwamen. Besloten werd om twee doelen tegelijk te realiseren:
het oprichten van de stichting en alles wat daar bij komt én de
voorbereidingen voor de reis naar Doboj in mei 2007 te treffen.

Op 15 januari 2007 is stichting Make Sense! te Nieuwegein - opgericht bij
Notaris Hermans & Schuttevaer in Utrecht - een feit.

Missie

Stichting Make Sense! biedt mensen de mogelijkheid samen de kwaliteit
van hun leven te verrijken op een liefdevolle, enthousiaste en respectvolle
wijze, vanuit de overtuiging dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Stichting
Make Sense! werkt op basis van vrijwillige, onvoorwaardelijke bijdragen.

Kernwoorden van Make Sense! zijn think-do-care: met onze kennis en
vanuit het hart, in samenwerking met lokale (vak)mensen projecten
realiseren. En wel op een dusdanige wijze dat na een bezoek van Make
Sense! de lokale bevolking zelf verder aan zijn toekomst kan werken.
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Doelstellingen

De doelstellingen van Make Sense! zijn:

1. Projecten kiezen die passen in de missie en die te realiseren zijn met de
beperkte middelen die we tot dusver hebben.

2. De inmiddels gestarte projecten met enthousiasme en inzet uitvoeren
en evalueren.

3. Een vaste groep vrijwilligers verkrijgen die we voor diverse projecten
kunnen benaderen.

4. Deze vrijwilligers nauwer betrekken bij de stichting door het organiseren
van activiteiten.

5. Het verwerven van meerdere vaste donateurs.
6. Het verkrijgen van subsidiegelden.
7. De naamsbekendheid van Make Sense! vergroten.
8. Het opzetten van een professionele, interactieve website.
9. Het bieden van een sociaal netwerk voor iedereen die bij Make Sense!

betrokken is.
10. Fondsenwerving d.m.v. evenementen.

Door het verwezenlijken van bovenstaande punten biedt Make Sense!
mensen de mogelijkheid de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Strategie en beleid

In het najaar van 2006 besluiten bestuur i.o. en denktank eerst het project
bij ziekenhuis Sveti Apostol Luka met succes te willen realiseren. De
verwachting is namelijk dat je met een ‘succes-verhaal’ op je naam,
gemakkelijker deuren opent voor duurzame (financiële) steun. Het is
namelijk de uitdrukkelijke wens van Make Sense! duurzame
samenwerkingen aan te gaan in binnen- en buitenland.

Gedragscode

Voor het bestuur van Stichting Make Sense! staat oprechtheid, integriteit en
zuiverheid in alle aspecten van het besturen voorop. Dit wordt ook
verwacht van de denktank. Het bestuur dient elke tegenstrijdigheid van
belangen tussen eigen financiële activiteiten en hun bestuurslidmaatschap
van Make Sense! te vermijden.

2 Organisatiestructuur

Make Sense! werkt dankzij haar vrijwilligers. Bestuur, denktank,
ambassadeurs en projectvrijwilligers: iedereen is vrijwilliger en zet zich
onbetaald in.

Bestuur

Initiatiefnemers Dorathé van Doorn (voorzitter) en Meriam Verhoef (vice-
voorzitter) vormen samen met Diana Stout (penningmeester) het bestuur
van Make Sense! Het bestuur laat zich adviseren en ondersteunen door een
denktank.

Denktank

Make Sense! vindt het belangrijk dat de projecten vrijwillig én op een
professionele manier worden gerealiseerd. Daarom is een denktank
opgericht die wordt gevormd door het bestuur en vier vrijwilligers: Jan van
der Bijl, Mariëlle Faas, Riny Gerritse en Wilma Jansen. Samen brengen zij
niet alleen hun passie in maar ook hun kennis en ervaring.
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Ambassadeurs

Make Sense! is trots dat zij al in het eerste jaar twee enthousiaste
ambassadeurs heeft gevonden:

Peter Schep is wereldkampioen puntenkoers 2006. Als ambassadeur zet hij
zich onvoorwaardelijk in voor de projecten van Make Sense!

Roderick Veelo is sinds 2005 presentator van RTL Z. Voor Make Sense! en
in het bijzonder voor de mensen in Bosnië steekt hij de handen uit de
mouwen. Ook zet hij zich in om meer bekendheid te geven aan onze
projecten.

Projectvrijwilligers

Make Sense! heeft in korte tijd een team van vrijwilligers geworven die
vooral voor de projecten hun handen uit de mouwen steken.

3 Voorlichting en fondsenwerving

Make Sense! vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen
van haar werk. Daarom is begin 2007 een website gemaakt www.make-
sense.eu en zijn regelmatig persberichten verzonden en interviews
gegeven. Dit heeft geresulteerd in regelmatige berichtgeving in lokale
media. Ook hebben vrijwilligers op Koninginnedag op twee locaties de
stichting gepromoot en geld ingezameld. Tijdens de reis naar Bosnië in mei
2007 hebben de vrijwilligers dagelijks een reiswebsite bijgehouden op
www.makesense.waarbenjij.nu om verslag te doen van het project aan
haar achterban. Om de herkenbaarheid te bevorderen is bovendien een
logo ontworpen. Deze resultaten waren niet mogelijk geweest zonder de
belangeloze inzet van diverse bedrijven en particulieren.

In 2007 heeft Stichting Make Sense! door individuele inspanning van
bestuur en vrijwilligers diverse sponsors kunnen vinden voor de projecten.
Vele bedrijven hebben donaties gedaan in natura voor het project in Bosnië,
vele particulieren ondersteunden ons met geldelijke bijdragen. Deze wijze
van fondsenwerving was vrij intensief en vooral eenmalig van aard. De
stichting onderzoekt hoe structurele fondsenwerving kan worden
opgebouwd.

4 Projecten

In 2007 is de meeste energie gestoken in het renovatieproject van de
ziekenhuisafdeling in Doboj, Bosnië-Herzegovina. Toch vonden de
vrijwilligers ook tijd voor andere initiatieven. Hier volgt een overzicht.

Ziekenhuis in Doboj, Bosnië-Herzegovina

In mei 2007 heeft een groep bevlogen vrijwilligers van stichting Make
Sense! de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in Doboj, Bosnië,
opgeknapt. Na de oorlog in voormalig Joegoslavië was er geen geld om iets
te doen aan de erbarmelijke omstandigheden waarin patiënten worden
verzorgd en artsen hun werk deden. Make Sense! kon wel iets doen en
vroeg daarvoor steun van vrienden, bekenden en andere relaties.
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Er was veel materiaal nodig om daar te gebruiken. Ook zijn we op zoek
gegaan naar donaties, subsidies en sponsorgelden. Om de lokale economie
te stimuleren, hebben we Bosnische vakmensen ingeschakeld om samen
met ons de klus te klaren.
Daarnaast had het ziekenhuis behoefte aan alle denkbare medische en
verzorgingsmaterialen. Zo hebben wij gezorgd voor thermometers,
ondersteken, urinaals, infuusstandaards, lakens, kussens, bloeddrukmeters,
pampers, maandverband. Dankzij sponsoring van een 10 ton truck, die
door Make Sense! volledig was afgeladen, hebben wij alle gedoneerde
materialen probleemloos de grens over gekregen.

Bezoek kindertehuis Prijatelska in Doboj, Bosnië-Herzegovina

'Prijateljska Kuca' (Vriendelijk Huis), het kindertehuis in Bosnië, is ons
eerste project en de aanleiding om Make Sense! op te richten. Wat we daar
doen is eigenlijk heel simpel. We laten deze kinderen zien dat er mensen
om hen geven. Dat wij speciaal uit Nederland komen om een paar dagen bij
hen te zijn is al zo'n opsteker voor deze kinderen. We bakken
pannenkoeken met ze, doen spelletjes, brengen ze naar bed en er wordt
natuurlijk veel geknuffeld. Vanzelfsprekend nemen we cadeautjes mee, dat
maakt het bezoek extra feestelijk. Maar het grootste cadeau is toch dat de
kinderen heel veel liefde en aandacht extra krijgen en zich erg geliefd
voelen.

Adoptiekind Bozidar, Bosnië-Herzegovina

Bozidar is het jongetje dat Make Sense! financieel heeft geadopteerd. Hij is
geboren op 15 maart 2005. Het huis waarin hij opgroeit is een piepklein
schuurtje gebouwd van opeengestapelde betonblokken, een houten
vlonderdak en ramen zonder glas. Zijn vader van 64 en moeder van 48 jaar
(leeftijd in 2007) hebben geen water, geen elektriciteit en alleen een
houtkacheltje om het huisje te verwarmen. Bozidar heeft een oudere broer
van 19 jaar (2007) die in een schuurtje woont waar wij in Nederland onze
fiets nog niet zouden willen stallen.

Coaching allochtone vrouwelijke ondernemers, Nieuwegein
Acht allochtone vrouwen uit de provincie Utrecht, die een eigen bedrijf
willen starten, zijn door Dorathé van Doorn van Make Sense!, zelf
onderneemster,  gecoacht. Nog steeds worden allochtone vrouwen gecoacht
die door Stichting Welzijn Nieuwegein doorgestuurd worden naar
Make Sense!

De vrouwen zitten in verschillende fases van starten en komen onderweg
diverse uitdagingen tegen. Soms hebben ze te maken met onwillige familie,
dan met een cultuurvraag, of weten ze de weg gewoon niet te vinden.
Doelstelling van Make Sense! is deze onderneemsters op weg te helpen bij
het starten van hun onderneming.

5 Toekomstige ontwikkelingen

Drukkerij met spierdystrofiepatiënten, Doboj, Bosnië-Herzegovina
Make Sense! biedt in september 2008 hulp aan mensen met een spierziekte
in Bosnië. Deze mensen werken in een drukkerij in Doboj. Dit is een
initiatief van de lokale stichting DMP, die deze patiënten aan werk helpt,
waardoor zij een menswaardiger bestaan kunnen opbouwen. De drukkerij
draait nu op steun van de gemeente, maar wil graag rendabel zijn. De winst
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komt dan ten goede van de stichting, zodat deze nog meer
spierdystrofiepatiënten aan werk kan helpen. Op verzoek van stichting DMO
gaat Make Sense! daarom workshops geven aan deze
drukkerijmedewerkers.

Tijdens onze reis in september willen wij ook helpen met de reparatie van
deze drukkerij. Het buizenstelsel, voor de afvoer van regenwater, op het
dak moet vervangen worden en het dak wordt opnieuw bedekt. Verder
moeten de grafische machines vervangen of gerepareerd worden en is de
ventilatie in de drukkerij van zeer slechte kwaliteit. Daarnaast zullen er
reparatiewerkzaamheden gedaan worden bij werknemers thuis zodat zij ook
daar een menswaardiger bestaan hebben.

Make Sense! wilde eerst al in mei 2008 vertrekken. De voorbereidingen om
het project ook dit keer weer op professionele wijze te realiseren, kostten
echter meer tijd. In overleg met de lokale stichting is toen besloten in de
nazomer te gaan.

Tijdens deze reis zullen lokale vakmensen samen met vrijwilligers van Make
Sense! bovendien een slaapkamertje aanbouwen aan het huis van Bozidar.
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6 Financiële verantwoording 2007

In de bijgevoegde jaarrekening geven wij u inzicht in de financiële
gegevens van onze stichting. Ondanks de beperkte omvang van de stichting
en het feit dat de stichting nog in de kinderschoenen staat, hebben wij
getracht een zo helder mogelijk beeld te geven.

7 Begroting 2008

Uitgaande van toekomstplannen en de blik op de toekomst is onderstaande
begroting opgesteld en goedgekeurd.

2008

                             
€ %

Baten

Giften – geldelijke bijdragen 7.500 59,5
Giften – in natura p.m. p.m.
Bijdragen van vrijwilligers 5.100 40,5

                        
12.600 100,0
                        

Lasten

Kosten projecten 7.000 55,5
Reis- en verblijfkosten vrijwilligers 4.850 38,5
Bijdragen aan andere projecten 250 2,0
Algemene kosten 500 4,0

                        
12.600 100,0
                        

                        
Exploitatietekort/-overschot 0 0,0
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I BALANS PER 31 DECEMBER 2007

2007

                             
€ €

A C T I V A

Vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen 850

Liquide middelen

Bank 5.481

               
Totaal activa 6.331

               

P A S S I V A

Eigen vermogen

Stichtingsvermogen 6.331

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren -

               
Totaal passiva 6.331
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II STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2007

2007

                             
€ €

Baten

Giften – geldelijke bijdragen 12.530
Giften – in natura p.m.
Bijdragen van vrijwilligers 7.325

           
19.855

Lasten

Kosten ziekenhuisproject in Doboj 6.241
Kosten kindertehuis Prijatelska 216
Kosten coaching allochtone onderneemsters -
Reis- en verblijfkosten vrijwilligers 6.145
Bijdragen aan andere projecten 210
Algemene kosten 624

           
13.436
           
6.419

Financiële baten & lasten

Rentebaten -
Rentelasten en soortgelijke kosten 88

           
88

           
Exploitatie-overschot 6.331
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III TOELICHTING ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor
eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien
niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen
en diensten aan derden onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.

Kosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde grondslagen voor waardering. De kosten worden toegerekend aan
het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord
in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn.

PERSONEELSBESTAND

Bij de stichting zijn geen werknemers in dienst.
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IV TOELICHTING OP DE BALANS

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

2007

           
€

Nog te ontvangen bedragen

Retour te ontvangen invoerrechten 650
Toegezegde gift 200

           
850

           

EIGEN VERMOGEN

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari -
Overschot boekjaar 6.331

           
Stand per 31 december 6.331

           

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Crediteuren

Nog te betalen kosten -
           

-
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V TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING

2007

           
€

BATEN

Giften – geldelijke bijdragen

Giften van bedrijven en instellingen 4.728
Giften van kerkelijke instellingen 500
Gift van de Gemeente Nieuwegein 200
Gift van basisschool ’t Kompas te Westbroek 1.300
Giften van particulieren: rechtstreeks of middels inzamelings-
acties: collectebussen in winkels, Koninginnedagverkoop,
 en via vrijwilligers (verjaardagen, trouwerijen, vriendenclubs) 5.802

           
12.530
           

De geldelijke bijdragen hebben ons in staat gesteld om ter plekke
mankracht en materialen aan te schaffen, waarmee we niet alleen de
projecten zelf, maar ook de lokale economie hebben ondersteund.

Giften – in natura

Veel bedrijven, instellingen en particulieren hebben ons gesteund door het
schenken van diensten, goederen en materialen. Wij hechten er waarde aan
dit expliciet in het jaarverslag te vermelden. Door al deze gulle giften was
het voor ons mogelijk om de projecten te realiseren tot een niveau wat wij
voor ogen hadden.

Bijdragen van vrijwilligers

Alle vrijwilligers die meegegaan zijn naar de projecten in Doboj, Bosnië-
Herzegovina, hebben een bijdrage gegeven voor de reis- en verblijfkosten.
Het bedrag wat overbleef na aftrek van alle kosten, hebben de vrijwilligers
geschonken aan de stichting.
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2007

           
€

LASTEN

Kosten ziekenhuisproject in Doboj

Inkoop materialen ter plaatse 3.786
Inhuur van mankrachten ter plaatse 873
Overige kosten (transportpapieren, telefoonkosten, etc) 937

           
6.241

           

Kosten kindertehuis Prijatelska

Aanschaf schoenen, pyama’s en speelgoed 216
           

Reis- en verblijfkosten vrijwilligers

Reiskosten (benzine, tol, vignetten) 2.762
Overnachtingskosten heen- en terugreis en ter plaatse 1.308
Kosten eten en drinken 1.703
Reisverzekering 372

           
6.145

           

Bijdragen aan andere projecten

Gift aan school in Nepal 200
Gift aan Bosnisch gezin voor aanschaf van een koe 10

           
210

           

Algemene kosten

Oprichtingskosten 311
Huur marktkraam ten behoeve van Koninginnedagverkoop 50
Kosten organiseren vrijwilligersbijeenkomsten 127
Overige algemene kosten (zoals bijdrage Kamer van Koophandel etc) 136

           
624

           


