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I. Jaaroverzicht 2014
1. BEGROTINGSZAKEN
Dit is een ‘stil’ jaar geweest. Ons aandeel als stichting in het project ‘Cry of the Street’ was
afgerond met de laatste funding om het huis voor opvang, herstel, opvoeding en scholing van
straatjongens. De lokale christelijke gemeenschap is inmiddels bij machte om dit huis zelfstandig
te financieren middels lokale bijdragen met een duwtje in de rug van een door hun lokaal
ontwikkelde ‘beads business’ (sieradenbedrijfje) wat vrijwel geheel wordt gerund door meisjes en
vrouwen die vanuit de prostitutie komen. Een prachtige nieuwe toekomst—ook daarin weer
zichtbaar. Tevens zijn er alternatieve sponsors gevonden die het project hebben geadopteerd
voor de langere termijn.
De sponsoringstegoeden van dit afgelopen jaar zijn verzameld om het volgende traject in te zetten
t.b.v. deze jongens: Project ‘Street Smart’. Het is de bedoeling een goeie portefeuille op te bouwen
die als studiebeurs-depot kan gelden voor een ieder van de jongens uit het huis die zich wil
commiteren aan een studie.
2. ORGANISATIE
Vanwege nevenactiviteiten en betrokkenheid in de werksfeer van twee All 4 One bestuursleden,
zijn veel van de actiepunten helaas langer blijven liggen dan gepland.
a. Bestuurswisselingen
Aftreden Bart de Kloe, penningmeester, per 1 december 2014 — Wij bedanken Bart voor zijn
waardevolle diensten, adviezen en betrokkenheid in de afgelopen jaren als bestuurslid en
vriend.
Aantreden Jurrian Fahner als penningmeester, per 1 februari 2015.
b. Bestuursvacature
Jan-Willem Visser heeft aangegeven zijn bestuurstaken neer te willen leggen i.v.m. focus op
alternatieve zaken als eigen bedrijf, etc.
Liesbeth van Tongeren heeft aangeboden opnieuw aan te treden als bestuurslid per 2015.
c. PR
All 4 One Website 2.0 — Benaiah heeft zich toegelegd op de ontwikkeling van de door JanWillem opgezette WordPress website. Met het oog op het aankomende aftreden van de
laatste zal hij voorlopig het stokje overnemen als webbeheerder.
3. STRATEGIE
a. Project ‘Street Smart’
Het is noodzakelijk een afgevaardigde van All 4 One naar Nepal te laten afreizen om de
eerste stappen te zetten naar implementatie van dit project.
Mogelijke contacten zijn Reiny de Witt en de mensen van OHP.
b. All 4 One Community
Per 2015 zal gestart worden met een zogenaamde ‘community’. Het doel van dit initiatief is
•

•

een locatie neer te zetten waar missies worden ontdekt, herkend, erkend, uitgevoerd en
ondersteund; waar mensen God en elkaar kunnen ontmoeten, bemoedigen, ondersteunen
en enthousiasmeren.
een thuisbasis voor een ieder die vanuit All 4 One of verbonden met All 4 One zijn missie
elders onderneemt, deze nog dient te ontdekken, of terugkomt voor een break of definitief.
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II. Aandachtspunten 2015
1. Bestuur
Per begin 2015 zullen de nodige en aangekondigde bestuurswisselingen moeten worden
gerealiseerd ten einde weer op stoom te komen.
•
•
•

Aantreden Jurrian Fahner als penningmeester per 1 februari 2015
Aftreden Jan-Willem Visser
Heraantreden Liesbeth van Tongeren als bestuurslid

Tevens dient actief gezocht te worden naar 2 additionele bestuursleden om een efficiënte
taakverdeling te garanderen: 1 secretaris, 1 bestuurslid t.b.v. de missieprojecten.
2. Financieel
Met het oog op de nieuwe belastingregels t.a.v. ANBI, nauwgezet in de gaten houden dat
sponsors missieomschrijvingen hanteren zoals aangegeven op de site. Persoonlijke sponsoring is
niet langer belastingaftrekbaar.
3. Project ‘Street Smart’
Om dit project te activeren is het noodzakelijk een afgevaardigde van All 4 One naar Nepal te
laten afreizen om de eerste stappen te zetten naar implementatie van dit project.
Mogelijke contacten zijn Reiny de Witt en/of de mensen van OHP.
Tevens is het raadzaam om met de organisatie uit Hong Kong contact te leggen welke recentelijk
het werk onder straatjongens heeft geadopteerd.
4. PR
All 4 One Multimedia
Er dient gezocht te worden naar een multimedia ‘spindoctor’ die media als Twitter en Facebook
ten goede kaan aanwenden voor All 4 One projecten.
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III. Financieel jaarrekening

Balans

31-12-2014

31-12-2013

• Spaarrekening

€

9.106

€

9.041

• Bankrekening

€

9.679

€

4.324

Totaal activa

€

18.786

€

13.365

• Eigen vermogen – reserve

€

18.786

€

13.365

• Te betalen posten

€

0

€

0

Totaal passiva

€

18.786

€

13.365

Winst- en verliesrekening

2014

2013

• Ontvangen bijdrage voor projecten

€

5.646

€

10.111

• Interest baten

€

66

€

46

• Totaal inkomsten

€

5.712

€

10.157

• Kosten op projecten

€

(35)

€

(272)

• Bankkosten

€

(256)

€

(183)

WINST (VERLIES)

€

5.421

€

9.702

TOELICHTING
Waarderingsgrondslagen
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Mutaties reserve

2014

2013

• Saldo begin boekjaar

€

13.365

€

3.663

• Nettowinst over het boekjaar

€

5.421

€

9.702

• Reserve per einde boekjaar

€

18.786

€

13.365

De reserve wordt verdeeld over de verschillende projecten binnen All 4 One. Dit gebeurt op basis van
de omschrijving die een donateur meegeeft. Indien de omschrijving niet overeenkomt met een van de
projecten, wordt het bedrag toegekend aan de algemene reserve.
Over 2014 zijn alleen bankkosten afgeboekt van de algemene reserve. Deze algemene reserve zal
naar inzicht van het bestuur worden toegekend, geheel in overeenstemming met de doelstelling van
de stichting.
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IV. Staat van baten & lasten

2014

BEGINSALDO

Algemeen

€

ONTVANGSTEN

EINDSALDO

2.538,07

per 31-12-14

€

1.195,00

• Bankkosten
• Rente inkomsten
Project onderzoek

UITGAVEN

per 01-01-14

€

65,61

€

0,00

€

255,51

€

3.543,17

€

145,00

€

0,00

€

0,00

€

145,00

€

2.002,00

€

950,00

€

0,00

€

2.952,00

€

8.674,53

€

3.151,00

€

35,00

€

11.790,53

• All 4 One Community

€

0,00

€

350,00

€

0,00

€

0,00

TOTAAL

€

13.364,60

€

5.711,62

€

290,51

€

18.785,70

All 4 India
• Project ‘Kids Christmas’
All 4 Nepal
• Project ‘Street Smart’ *
• Nieuwbouw
All 4 Nederland

* Giften t.b.v. de afbouw van het Project ‘Cry of the Street’ (het huis voor straatjongens) worden sedert de

afronding van dit bouwproject verzameld onder Project ‘Street Smart’ t.b.v. dezelfde straatjongens die tijdens
en/of na hun opvang in het huis funding behoeven om hun scholing dan wel opleiding te kunnen continueren.
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