Stichting Make Sense!
Jaarverslag 2009

VOORWOORD
De 3e vrijwilligersreis zit erop! Een reis naar Doboj, Bosnië-Herzegovina
waarbij we voor de familie van Ceca de benedenverdieping van hun nieuwe
huis hebben gebouwd. We hebben voor het gezin, bestaande uit 10
personen (inclusief opa en oma) een lang gekoesterde wens in vervulling
laten gaan. Een wens waarvan opa en oma dachten dat ze die nooit meer
zouden meemaken. We hebben met een geweldige groep vrijwilligers binnen
5 dagen deze uitdagende klus geklaard en daarnaast ook nog kleine
projecten voor anderen uitgevoerd die voor de betrokkenen van grote
waarde waren. Wat wij precies hebben gedaan, leest u in dit verslag.
Wij hebben weer heel bewust gekozen om naar Bosnië te gaan. We hebben
immers goede contacten opgebouwd, weten er nu letterlijk en figuurlijk de
weg. Maar boven alles is de noodzaak om mensen aan basisvoorzieningen te
helpen nog steeds heel groot. Dat is wat ons dan ook drijft: mensen de
mogelijkheid bieden om samen de kwaliteit van hun leven te verrijken op
een liefdevolle, enthousiaste en respectvolle wijze. Want niet alleen de
mensen in Doboj zijn blij met onze activiteiten, ook onze vrijwilligers komen
een bijzondere, mooie ervaring rijker terug naar Nederland.
Heel veel dank!
Waar zouden we zijn zonder al die lieve, betrokken, enthousiaste, mensen
die ons afgelopen jaar – vaak voor de 3e keer – tot steun zijn geweest? Alle
vrijwilligers, sponsors, donateurs, familie en vrienden en vriendinnen die ons
op allerlei manieren steunden: dank je wel! Fijn dat jullie ons en onze
projecten zo’n warm hart toedragen!
Dorathé van Doorn
Voorzitter bestuur Make Sense!
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DOELSTELLING, STRATEGIE EN BELEID

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.
Doelstellingen
De doelstellingen van Make Sense! zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Projecten kiezen die passen in de missie en die te realiseren zijn met
de beperkte middelen die we tot dusver hebben.
De inmiddels gestarte projecten met enthousiasme en inzet uitvoeren
en evalueren.
Een vaste groep vrijwilligers verkrijgen die we voor diverse projecten
kunnen benaderen.
Deze vrijwilligers nauwer betrekken bij de stichting door het
organiseren van activiteiten.
Het verwerven van meerdere vaste donateurs.
Het verkrijgen van subsidiegelden.
De naamsbekendheid van Make Sense! vergroten.
Het opzetten van een professionele, interactieve website.
Het bieden van een sociaal netwerk voor iedereen die bij Make Sense!
betrokken is.
Fondsenwerving d.m.v. evenementen.

Door het verwezenlijken van bovenstaande punten biedt Make Sense!
mensen de mogelijkheid de kwaliteit van hun leven te verbeteren.
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Strategie en beleid
In 2007 hebben wij met de denktank van Make Sense! een inspirerende
bijeenkomst gehouden. Belangrijkste conclusies van die meeting waren dat
we allemaal willen bouwen aan de toekomst van Make Sense! Dat we stap
voor stap eerst in Bosnië onze activiteiten verder willen vormgeven en
uitbouwen. Dat we eerst willen leren van wat we doen. Dat we onze
organisatie van vrijwilligers nog beter (lees duurzamer) willen neerzetten. En
dat we pas dan weer gaan kijken naar andere projecten. Door deze keuze te
maken en te focussen op projecten in Bosnië verwachten wij (nog)
effectiever en efficiënter te kunnen zijn. Onze focus blijft bovendien dat de
projecten gericht zijn op van-mens-tot-mens iets betekenen en dat het gaat
om het verbeteren van de kwaliteit van leven, van zowel de deelnemers aan
het lokale project als onze vrijwilligers.
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ORGANISATIESTRUCTUUR

Make Sense! werkt dankzij haar bestuur, denktank, ambassadeurs en
projectvrijwilligers: iedereen is vrijwilliger en zet zich onbetaald in.
Bestuur
Initiatiefnemers Dorathé van Doorn (voorzitter) en Meriam Verhoef (vicevoorzitter) vormen samen met de penningmeester het bestuur.
In 2009 heeft Diana Stout haar functie als penningmeester overgedragen
aan Herwin Hadders. Het bestuur is Diana erg dankbaar voor haar bijdrage
aan Make Sense!
Het bestuur laat zich adviseren en ondersteunen door een denktank.
Denktank
Ook dit jaar werd Make Sense! ondersteund door de denktank. Deze bestond
in 2009 uit Mariëlle Faas, Riny Gerritse, Wilma Jansen en John Stuijvenberg.
Eind 2009 heeft Mariëlle de denktank verlaten. Wij zijn haar erg dankbaar
voor haar inzet in de afgelopen jaren.
Ambassadeurs
Make Sense! wordt sinds het begin gesteund door twee ambassadeurs: Peter
Schep en Roderick Veelo.
Daarnaast is er een Comité van Aanbeveling bestaande uit Aleid Wolfsen
(burgemeester van Utrecht), Corné Klijn (dj) en Wim van Ziel (directeur riz
bouw).
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FONDSENWERVING

Make Sense! heeft ook in 2009 weer op diverse manieren geprobeerd het
geld bij elkaar te brengen dat zij nodig heeft voor de projecten in Bosnië.
Een van de manieren is door een aantal keer per jaar een digitale
nieuwsbrief te verspreiden onder familie, vrienden, kennissen, zakenrelaties,
vaste donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden. In de nieuwsbrieven wordt kort aandacht gevraagd voor de projecten, soms wordt er een
oproep gedaan voor vrijwilligers en vaak wordt gevraagd om onze projecten
financieel te ondersteunen. In de nieuwsbrieven wordt doorverwezen naar
de website waar meer informatie te vinden is over onze toekomstige
projecten en behaalde resultaten.
Daarnaast houden we tijdens onze projectreis naar Bosnië een reissite bij
om de belangstellenden betrokken te houden bij het verloop van de
projecten.
Dit alles, samen met de inzet van diverse vrijwilligers om in ‘eigen kring’ te
lobbyen, heeft in 2009 geresulteerd in een mooi bedrag aan donaties. Onder
de donateurs zijn bedrijven, maar ook particulieren die het werk van Make
Sense! ondersteunen.
Specifiek voor het project van 2009, het bouwen van een huis voor de
familie van Ceca, is er een nieuwsbrief gestuurd met als oproep: ‘Draag je
steentje bij’, waarin mensen werden gevraagd een bedrag te doneren om dit
huis te bouwen. Op de website van Make Sense! is een pagina gemaakt
waarop de status van het opgehaalde bedrag te zien was doordat een huis
steeds verder werd afgebouwd.
Naast financiële steun ontvingen we ook van diverse bedrijven een bijdrage
in natura.
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VRIJWILLIGERS EN PROJECT

Voor ons project in 2009, het bouwen van de benedenverdieping van een
huis voor een familie van 10 personen, waren we natuurlijk weer afhankelijk
van vrijwilligers.
Immers zonder vrijwilligers geen actie!
Ook dit jaar viel het niet mee om voldoende vrijwilligers te vinden maar het
is ons toch gelukt om een mooi en gemotiveerd team samen te stellen,
zodat we op 15 mei 2009 met 14 vrijwilligers naar Bosnië vertrokken.
Van te voren kon men aangeven welke rol men tijdens het verblijf kon en
wilde vervullen, zodat er zowel klussers als koks in het vrijwilligersteam
zaten.
Voor de reis hebben we twee informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij duidelijk gemaakt wat er van een
ieder verwacht werd en wat er van Make Sense! verwacht kon worden.
Met 4 auto’s reden we, met een overnachting in Oostenrijk, in 2 dagen naar
Doboj (Bosnië)
Daar verbleven wij in een door ons gehuurd woonhuis.
Aangezien het bouwen van een huis in Bosnië op een andere manier gaat
dan in Nederland en wij met weinig mensen waren om dit in 5 dagen te
realiseren, hadden we 5 lokale beroepskrachten ingehuurd. Er is veel
werkloosheid in Bosnië, dus op deze manier konden wij voor hen ook iets
betekenen.
In eerste instantie vonden zij het maar vreemd dat wij, vooral de vrouwen,
mee wilden werken.
Maar na enige tijd verliep de samenwerking, ondanks de taalbarrière, goed
en werd er onder zeer warme omstandigheden (het was ieder dag 35
graden) keihard gewerkt
Door de koks werd er voor ons en de Bosniërs ieder dag een heerlijke lunch
gemaakt waar we gezamenlijk van genoten en wat de sfeer nog meer ten
goede kwam.
Toen, aan het eind van de dag voor vertrek, de verdiepingsvloer kon worden
gestort, was dit een fantastisch resultaat. Een resultaat dat we met ons allen
hadden gerealiseerd.
Toen de Opa van de familie voor wie het huis was ons bedankte met een
maaltijd van een door hem geslacht varken, was het groot feest.
Het was gelukt!
Nu kon de werkgroep Leusden in juli verder met het bouwen van de
bovenverdieping en het dak.
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Naast het bouwen van het huis zijn een aantal vrijwilligers ook nog bezig
geweest met wat kleine, maar zeer belangrijke, aanpassingen bij enkele
gezinnen. Ook zijn er wat meubels en voedselpakketten voor hen gekocht.
Bij een begeleid wonen project hebben we verf gebracht, zodat zij zelf hun
huis konden opknappen.
Deze gezinnen waren aangedragen door het Rode Kruis.
Met een moe maar voldaan gevoel keerden we op 14 mei weer huiswaarts
en konden we terugkijken op een geslaagde actie.
Zoals ieder jaar is er ook dit keer weer door alle vrijwilligers een
evaluatieformulier ingevuld en zijn de uitkomsten daarvan besproken tijdens
een afsluitend etentje.
De uitkomsten zullen we gebruiken bij de voorbereiding van onze volgende
actie.
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FINANCIËLE VERANTWOORDING 2009

In de bijgevoegde jaarrekening geven wij u inzicht in de financiële gegevens
van onze stichting.
I

BALANS PER 31 DECEMBER 2009
2009
€

2008
€

€

€

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Liquide middelen
Bank
Kas

Totaal activa

200
4.237
1.725

850
7.495
64

5.962

7.559

6.162

8.409

6.162

6.216

-

2.193

6.162

8.409

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden en overlopende
passiva
Crediteuren

Totaal passiva
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II

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009
2009
€

Baten
Giften – geldelijke bijdragen
Giften – in natura
Bijdragen van vrijwilligers

2008
€

€

9.908
p.m.
4.225

14.454
p.m.
3.900
14.134

18.354

Lasten
Kosten huis Ceça
Kosten huis Bozidar & familie
Kosten drukkerij DMP Doboj
Kosten kindertehuis Prijatelska
Bijdragen privé-personen Doboj
Bijdragen aan andere projecten

8.668
650
-

6.635
5.869
279
238
-

Totaal kosten projecten

9.318

13.021

Reis- & verblijfkosten vrijwilligers
Reiskosten projectleiders
I.v.m. diverse projecten in Doboj
Algemene kosten

3.985

3.299

432

1.327
697

Financiële baten & lasten
Rentebaten
Rentelasten en bankkosten

Overschot

€

13.735

18.344

399

10

102
555

125
(453)

(125)

(54)

(115)
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TOELICHTING OP DE BALANS
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
2009

2008

€

€

200

650
200

200

850

Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari
Overschot boekjaar

6.216
(54)

6.331
(115)

Stand per 31 december

6.162

6.216

Nog te ontvangen bedragen
Retour te ontvangen invoerrechten
Toegezegde gift

EIGEN VERMOGEN
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
2009

2008

€

€

BATEN
Giften – geldelijke bijdragen
Giften van bedrijven, instellingen en particulieren
Giften via Stichting Geef Gratis

8.045
1.863

14.454
-

9.908

14.454

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, BosniëHerzegovina, 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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2009

2008

€

€

LASTEN
Kosten Huis Ceça
Kosten lokale aannemer
Overige kosten t.b.v. huis Ceça

Kosten Huis Bozidar & familie
Kosten lokale aannemer
Overige kosten t.b.v. huis Bozidar

Kosten drukkerij DMP Doboj
Drukpersen en onderdelen
Busje t.b.v. transport en vervoer
Overige kosten drukkerij

Kosten kindertehuis Prijatelska
Kosten net voor trampoline
Aanschaf schoenen, pyjama’s en speelgoed
Diversen

3.995
4.673

-

8.668

-

-

5.750
885

-

6.635

-

5.206
298
365

-

5.869

650

120
159

650

279
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Reis- en verblijfkosten vrijwilligers
Reiskosten (benzine, tol, vignetten)
Overnachtingskosten tijdens reis, en ter plaatse
Kosten eten en drinken
Reisverzekering

Algemene kosten
Automatiseringskosten
Telecommunicatiekosten
Overige algemene kosten
Verkoopkosten
Vrijval crediteuren

2009

2008

€

€

1.902
609
1.279
195

1.656
575
869
199

3.985

3.299

311
339
54
(272)

310
154
233
-

432

697
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