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Voorwoord
Voor de 9e keer vertrokken we met een
groep van 17 vrijwilligers naar Doboj –
Bosnie. Wederom met de vaste kern en een
aantal mensen die voor het eerst mee
gingen. Dit jaar gingen we weer een huis
bouwen wat we zelf hebben ontworpen. Dit
keer een nieuwe uitdaging omdat het dit
keer een heel groot huis is, geschikt voor 2
gezinnen. Eigenlijk een twee-onder-een-kap
woning.
Donaties
Voor het bijeen brengen van de benodigde
financiën verkeerden we dit jaar in een vrij
luxe positie omdat we dankzij de financiële
steun van Stichting Hulpactie Doboj de
bouwkosten vergoed kregen. Als wij zouden
zorgen voor de mankracht om het huis de
bouwen, zouden zij zorgen voor de
financiën. En zo is het ook gegaan.
Om wel alvast te proberen een buffer voor
volgend jaar aan te leggen hebben we weer
een Ladies Night georganiseerd waarvan de
opbrengst naar Make Sense! ging.
Daarnaast hebben nog steeds een aantal
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vaste donateurs die maandelijks, jaarlijks of
per kwartaal doneren, dus dat is fijn.
Bestuurswisseling
Naast een bouwkundige uitdaging was 2015
ook een het jaar waarin onze voorzitter
Meriam Verhoef, besloot om haar
voorzitterschap op te zeggen. Na 10 jaar
enthousiasme en tomeloze inzet voor Make
Sense! heeft zij besloten het stokje over te
dragen. Met ingang van 1 januari 2016 is er
daarom een nieuw bestuur aangetreden.
Ondanks het grote gemis van Meriam gaan
wij proberen haar werk voort te zetten en zo
een aantal mensen in Bosnië een beetje
perspectief te geven op een betere
toekomst voor hen en hun gezinnen.
Het bestuur bestaat met ingang van 1
januari 2016 uit :
•
•
•
•
•

Kees van Wuyckhuyse , voorzitter.
Nienke van der Sar , secretaris.
Kees de Rijk , penningmeester.
John Stuivenberg , algemeen bestuurslid
Nardie Kemp , algemeen bestuurslid

Kees van Wuyckhuyse | MakeSense!
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1. 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projecten kiezen die passen in de missie en die te realiseren zijn met de beperkte
middelen die we hebben.
De 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 en actueel houden van een professionele 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.
Strategie en beleid
In 2007 hebben we 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 onze activiteiten in Bosnie willen
vormgeven en uitbouwen. Dat we willen leren van wat we doen. Dat we onze organisatie van
vrijwilligers nog beter (duurzamer) willen neerzetten. Door deze keuze te maken en ons te
focussen op Bosnie verwachten wij nog effectiever en efficiënter te kunnen zijn. Onze focus
blijft bovendien dat de projecten van mens-tot mens iets betekenen en dat het gaat om het
verbeteren van de kwaliteit van leven, van zowel de deelnemers aan de lokale projecten als
onze vrijwilligers.
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2. Organisatie structuur.
Make Sense! is sterk danzij haar vrijwilligers. Bestuur, denktank, en projectvrijwilligers: allen
zetten zich onbetaald in voor haar activiteiten.
Bestuur
Eind 2015 bestond het bestuur uit Meriam Verhoef (voorzitter) en Arie-Kees Kleinjan
(penningmeester), dit was een tijdelijke situatie met zicht op een nieuw bestuur dat op 1
januari 2016 gevormd zou worden. Medio 2015 heeft Meriam Verhoef aangegeven haar
activiteiten voor Make Sense! te willen stopzetten.
Denktank
Ook dit jaar werd Make Sense! ondersteund door de denktank. Deze bestond in 2015 uit John
Stuivenberg, Kees van Wuyckhuyse, Nienke van der Sar, Nardie Kemp en Rochelle Dannis.
De denktank zorgt ervoor dat zaken gecommuniceerd worden naar ‘de buitenwacht’. Denk
hierbij aan geinteresseerden, donateurs en (voormalig) vrijwilligers. Zij bereidt daarnaast het
project voor het volgende jaar voor.
Inmiddels is er een soort van ‘standaard’ type huis ontworpen. De nodige aanpassinegn
worden met een klein team techneuten doorgenomen. Deze aanpassingen komen vooral
omdat als er een fundatie aanwezig is deze de maatvoering en mogelijkheden van de woning
sterk bepaald. Ook worden er elk jaar kleine ‘bouwuitvindingen’ bedacht. Deze zorgen ervoor
dat de woning elk jaar beter wordt en er voor de vrijwilligers eenvoudiger, sneller en leuker
gebouwd kan worden. Dit jaar hebben we een dubbel huis gebouwd wat extra moeilijk was
vanwege de grote schaal. Het project is opgepakt als ware het 2 geschakelde ‘MakeSense
standaard woningen’. Met wat aanpassingen was het daarom binnen de gestelde tijd, die zo
wie zo langer was dan ‘gewoon’, te bouwen.
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3. Fondsenwerving.
Make Sense! heeft ook 2015 weer op diverse manieren geprobeerd fondsen te werven voor
de projecten in Bosnië. Eén van de manieren waarop Make Sense! fondsen werft is door een
aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief te verspreiden onder familie, kennissen, vaste
donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden. In de nieuwsbrieven wordt aandacht
gevraagd voor de projecten, wordt soms een oproep gedaan voor vrijwilligers en wordt vaak
gevraagd om onze projecten financieel te ondersteunen. In de nieuwsbrieven wordt
doorverwezen naar de website en de facebookpagina waar meer informatie te vinden is over
onze toekomstige projecten en behaalde resultaten. Daarnaast organiseerden we een BBQ ,
een Ladies Night en een senioren bazaar om geld in te zamelen. Daarnaast kwamen er via
voetbalclub vv Brederoodes door diverse activiteiten donaties binnen.
Giften in Natura
Naast financiële steun ontvangen we ook bijdragen in andere vorm. Zo verzorgt Sjonic Digital
Media onze website, vanaf 1 januari 2016 loopt dit ten einde en zullen we zelf het e.e.a. aan
site en ander media gaan doen. Daarnaast biedt Voetbalclub Brederodes uit Vianen ons
gratis vergaderruimte aan voor onze bijeenkomsten met de vrijwilligers en de denktank.
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4. Vrijwilligersproject.
Familie Petrovic
In 2015 heeft Make Sense! een huis
gebouwd voor de broers Petrovic en hun
gezinnen. Het Rode Kruis bracht ons in
contact met deze familie en de noodzaak
om iets voor ze te doen werd direct
duidelijk. De twee broers woonden met hun
vrouwen en 7 kinderen in een oud, koud,
vervallen krotje, dat niet hun eigendom was
en ze moesten daardoor regelmatig
opnieuw verkassen. Een zeer schrijnende
situatie. De broer zijn zeer welwillend maar
kunnen geen vast werk vinden en werken
daarom af en toe en doen alles dat ze
aangeboden krijgen.
Via via hadden zij wel het geluk dat zij een
stuk grond geschonken kregen. Helaas wel
op een zeer steile helling en vrij lastig te
bereiken (daarom ook aan hen ‘cadeau
gedaan’) wat een behoorlijke uitdaging was
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qua bouw. Toen we zeker wisten dat de
grond hun eigendom was, wilden we hen
graag helpen.
De broers konden in eerste instantie niet
geloven dat wij voor hen een huis gingen
bouwen en dat daarvoor niks hoefden te
betalen. Toch is dat wel wat er gebeurden
Omdat het dit jaar zo’n enorm groot project
was, is een deel van de vrijwilligers daarom
al 3 dagen eerder vertrokken. Van 28 mei tot
6 juni is er door alle vrijwilligers een megaprestatie neergezet. Bouwden we andere
jaren 1 huis in 5 dagen, dit jaar waren het er
2 in 7 dagen. Onvoorstelbaar hoeveel werk
er is verzet in deze 7 dagen. De broers
Petrovic en hun vrouwen hebben hard mee
geholpen en met de financiële steun van
Make Sense! is het huis verder afgewerkt
door Bosnische vakmensen samen met de
broers en konden zij voor het intreden van
de winter nog in huis nieuwe huis gaan
wonen.
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FINANCIËLE VERANTWOORDING

In dit onderdeel geven wij u inzicht in de financiële gegevens van onze stichting
I

BALANS PER 31 DECEMBER

2015
x€

2014
x€

x€

x€

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

3

5.675
119

Totaal activa

4

4.355
180
5.794

4.535

5.797

4.539

5.757

4.269

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen giften

40
0

Totaal passiva

II

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

40

270

5.797

4.539

2015
x€

Baten
Giften - geldelijke bijdragen
Giften - in natura
Bijdragen van vrijwilligers
Bijdragen St.Hulpaktie Doboj

40
230

2014
x€

3.237
p.m.
4.020
26.000

x€
12.488
p.m.
4.500
0

33.257
Lasten
Projecten 2015/2014
Reis- & verblijfkosten vrijwilligers
Algemene kosten

Financiële baten & lasten
Rentebaten
Rentelasten en bankkosten

Saldo
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x€

27.854
2.461
1.214

16.988

12.913
3.503
139
31.529

16.555

1.728

433

3
243

4
249
-240

-245

1.488

188

11

