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1.

Voorwoord.

2016 was het jaar dat er een aantal zaken anders zijn geworden binnen Make Sense! Begin
van dit jaar heeft Meriam Verhoef afscheid genomen als voorzitter maar zeker ook als
drijvende kracht achter de stichting. Als mede-oprichter van Make Sense! Heeft zij de
stichting 10 jaar op een inspirende wijze geleid. Toen dit medio 2015 bekend werd gemaakt
door Meriam is even de discussie gevoerd of dit ook het einde van Make Sense! in deze
vorm zou betekenen. Na een vergadering medio december 2015 bleek eigenlijk dat niemand
dit wilde. Een nieuw bestuur is uiteindelijk gevormd uit leden van de Denktank. Zo is werd
uiteindelijk Kees van Wuyckhuyse formeel benoemd tot voorzitter, Nienke van de Sar tot
secretaris en Kees de Rijk tot penningmeester. Daarnaast bestaat vanaf 2016 het bestuur uit
de algemene leden John Stuijvenberg en Nardy Kemp.
2016 is in eerste istantie een jaar geworden waar we geprobeerd hebben een aantal zaken
op een rij te krijgen. Wie zijn we nu eigenlijk, wat willen we met Make Sense! hoe gaan we
dat doen of wat hebben we daar voor nodig. Constante uitdaging blijft : hoe we aan het geld
komen om de projecten die we willen doen ook werkelijk uit te voeren. Conclusie was dat we
te weinig kennis hadden hoe je mogelijk sponsoren geïnteresseerd kan maken voor onze
activiteiten. Medio 2016 hebben we dan ook o.m. op Linkedin een advertentie gezet voor een
vrijwilliger voor de PR & Marketing. Esther van Halteren reageerde hierop. Zij bleek een zeer
wellkome aanvulling voor ons. We zijn er nog lang niet maar een voorzichtig traject om Make
Sense! bestendiger te maken voor de komende 10 jaar is inmiddels ingezet.
Kees van Wuyckhuyse, voorzitter Make Sense!
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2.

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 bijdrag.
Kernwoorden van Make Sense! zijn thinkdo-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.
3.

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.
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•

•

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.
4.

Strategie en beleid

In 2016 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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4.

Organisatie structuur.

Make Sense! is sterk danzij haar vrijwilligers.
Bestuur, denktank, en projectvrijwilligers:
allen zetten zich onbetaald in voor haar
activiteiten.
Bestuur
Met ingang van 1 januari 2016 is na het
vertrek van Meriam Verhoef een nieuw
bestuur gevormd. Dit bestaat nu uit : Kees
van Wuyckhuyse (voorzitter) , Nienke van de
Sar (secretaris) en Kees de Rijk
(penningmeester) met als algemene
bestuursleden John Stuijvenberg en Nardie
Kemp.
Denktank
Ook dit jaar werd Make Sense! ondersteund
door de denktank. Deze bestond in 2016 uit
John Stuijvenberg, Kees van Wuyckhuyse,
Nienke van der Sar, Nardie Kemp. De
denktank zorgt ervoor dat zaken
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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.
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5.

Marketing PR & Fondsenwerving.

Make Sense! heeft ook 2016 weer op
diverse manieren geprobeerd fondsen te
werven voor de projecten in Bosnië. Omdat
wij merkten dat dit steeds moeilijker werd
hebben we eind september besloten te
kijken of we niet een vrijwilliger voor
marketing & publiciteit konden vinden.
Om als stichting beter in beeld te komen bij
bedrijven en andere organisaties zochten
we op vrijwillige basis iemand die ons , het
bestuur & denktank , kon ondersteunen bij
onze activiteiten. Via het netwerk van Kees
vW zijn we zo aan Esther van Halteren
gekomen. Het bleek al snel te klikken mede
omdat haar man Bernard uit Bosnie bleek te
komen. Esther zou op vrijwillige basis
tijdelijk proberen ons op weg te helpen en te
ondersteunen in een heleboel marketing
aangelegenheden. Vanaf november 2016 is
Esther ook vaste deelnemer van de
bestuursvergaderingen. Zij heeft middels
een plan een aantal zaken op de rit gezet
die we medio 2017 beter onder controle
zouden moeten gaan krijgen.
Eén van de manieren waarop Make Sense!
Verder fondsen werft is door een aantal keer
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per jaar een nieuwsbrief via mailchimp 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 wederom via voetbalclub vv
Brederodes door diverse activiteiten
donaties binnen.
Giften in Natura
Naast financiële steun ontvangen we ook
bijdragen in andere vorm. Vanaf 1 januari
2016 wordt de site d.m.v. een
verzamelaccount van Kees van Wuyckhuyse
via gehost. Daarnaast biedt Voetbalclub
Brederodes uit Vianen ons gratis
vergaderruimte aan voor onze
bijeenkomsten met de vrijwilligers en de
denktank.
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6.

Vrijwilligersproject 2016

20 mei vertrokken we naar Doboj om een
woning te maken voor de familie Todic. Met
een tussenstop in Stockenboi in Oostenrijk
zijn we op 22 mei aan de slag gegaan. De
fundatie van de woning was al eerder in
maart gemaakt op onze aanwijzingen. Kees
de Rijk heeft dit samen met ‘onze man in
Bosnie’, Dragan, perfect uit laten voeren op
basis van ons tekenwerk.
We hebben ook dit jaar een woning
gemaakt met een basis van ca. 7 x 7 meter.
Inmiddels zijn dit ongeveer de basismaten
van ons standaardhuis. Dit jaar hebben we
een aantal zaken weer verbeterd t.o.v.
vorige jaren. Details zitten logischer in elkaar
en een aantal zaken bereiden we inmiddels
in Nederland voor zodat we eigenlijk in een
zeer korter tijd de woning kunnen bouwen.

Het gezin Todic bestaat uit een vader,
moeder en 3 kinderen. Dit jaar hebben we
voor het eerst een binnentrap gemaakt.
Voorheen zat deze trap aan de buitenzijde
van de woning waardoor de zolder niet
optimaal gebruikt kon worden om te wonen.
Doordat de zolder nu gewoon bij de woning
hoort zijn hier nu 2 a 3 slaapkamers te
maken en ontstaat eigenlijk een zeer
compacte ééngezinswoning.
Inmiddels zijn alle vrijwilligers goed op
elkaar ingewerkt. Elk jaar gaan er ca 3-4
nieuwe vrijwilligers mee maar zij pakken vrij
snel op waar ze zichzelf te dienste kunnen
maken. Doordat het inmiddels een
‘gestroomlijnd’ samenwerkend team is
geworden hadden we aan het eind van de
week zelfs nog wat tijd over. Deze tijd is o.a.
besteed aan een middagje Doboj en het

JAARVERSLAG 2016

bezichtigen van het project van het vorige
jaar, de dubbele woning van de broers
Petrovic.
28 mei is het casco van de woning voor de
familie Todic opgeleverd.

De maanden na ons zijn er diverse door ons
ingehuurde aannemers aan het werk gezet
om de nodige afwerking uit te voeren.
Kozijnen zijn geplaatst, wanden voor de
kamers boven zijn geplaatst, gipsplaten op
wander, plafonds en dak zij aangebracht
alsook de isolatie onder het dakbeschot. Het
kan immers flink vriezen in de winter op de
Balkan.
Volgend jaar gaan we proberen ook de
afwerking in een kortere tijd af te ronden.
Al met al is de woning voor de Fam. Todic
een mooi en zinvol project geworden.
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57.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

2016

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

BALANS PER 31 DECEMBER

2016
x€

2015
x€

x€

x€

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

6

3.788
23

3

5.675
119
3.812

5.794

Totaal activa

3.818

5.797

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

3.776

5.757

PASSIVA

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen giften

42
0

Totaal passiva

II

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

42

40

3.818

5.797

2016
x€

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

40
0

2015
x€

x€

8.309
p.m.
3.030

x€

3.237
p.m.
4.020
26.000
11.339

Lasten
Projecten 2016/2015
Reis- & verblijfkosten vrijwilligers
Algemene kosten

Financiële baten & lasten
Rentebaten
Rentelasten en bankkosten

Saldo
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10.135
2.826
123

33.257

27.854
2.461
1.214
13.084

31.529

-1.745

1.728

6
243

3
243
-237

-240

-1.982

1.488
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