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I. Jaaroverzicht 2015 
 
1. BEGROTINGSZAKEN 

Dit is een jaar van nieuwe ontwikkelingen geweest.  
De gereserveerde sponsoringstegoeden van afgelopen jaren t.b.v. de (wees)kinderen die 
voorheen leefden op de straten van Kathmandu, waren gereserveerd voor een traject ter verdere 
educatie van deze jongens: Project ‘Street Smart’. Na uitvoerige gesprekken en enige coaching 
bleek toch dat het merendeel ofwel direct op eigen benen wou staan en hiertoe baantjes vonden 
in detailhandel en horeca, ofwel een weg terugvonden naar eigen familie buiten Kathmandu. Dit 
laatste juichen wij natuurlijk toe. 
Eveneens ging All 4 One Community van start: vooralsnog een try out om te zien of er genoeg 
behoefte, energie, draagkracht en verlangen is om een dergelijke ‘basis’ te creëren. Stichting All 4 
One kreeg daartoe een huurcontract aangeboden door de kerkrentmeesters van een PKN-pand 
aan de Mathenesserlaan 301-B, te Rotterdam. 
 

2. ORGANISATIE 
a. Bestuurswisselingen 

Aftreden Jan-Willem Visser als secretaris per 31 december 2015 — Wij bedanken Jan-Willem 
voor zijn waardevolle diensten, adviezen, inspiratie en betrokkenheid in de afgelopen jaren als 
bestuurslid en vriend. 
Aantreden Liesbeth van Tongeren als bestuurslid, per 1 januari 2015. 
Aantreden Jurrian Fahner als penningmeester, per 1 februari 2015. 

b. Bestuursvacature 
Geen. 
Opmerking: Bestuurslid van Tongeren heeft expliciet aangegeven geen formele taken binnen 
het bestuur op zich te willen nemen, derhalve nemen heren Hesseling (voorzitter) en Fahner 
(penningmeester) secretariële taken waar tot deze taak door een derde bestuurslid kan 
worden ingevuld. 

 
3. STRATEGIE 

a. Project ‘Street Smart’ 
Er is meer onderzoek nodig om te zien of Project Street Smart animo en draagvlak heeft in 
Nepal. Er zal contactworden gezocht met o.a. de mensen van OHP en nieuwe organisaties in 
Nepal werkzaam onder straatjongeren om ervaringen met deze doelgroep uit te wisselen en 
te inventariseren in hoeverre een dergelijke studiestap bij derden navolging heeft gehad. 

b. All 4 One Community 
De per 2015 gestarte ‘community’ zal een thuisbasis trachten te realiseren in Rotterdam.  
• Reële Optie: de Mathenesserlaan 301B, momenteel in beheer van de PKN. 
• Financiën voor huur en inrichting worden onderling, buiten de stichting om gerealiseerd uit 

persoonlijke bijdragen van betrokkenen. 
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II. Aandachtspunten 2016 
 
1. Bestuur 

Per 2016 dient een knoop te worden doorgehakt of het gewenst is het bestuur verder uit te 
breiden of dat taken kunnen worden verdeeld in huidige bezetting. 
Een bestuurslid speciaal aangesteld voor missieprojecten lijkt vooralsnog niet noodzakelijk. Wel 
wordt actief gezocht dit jaar naar nieuwe initiatiefnemers van nieuwe projecten. 
 

2. Missieprojecten 
• Aanboren van nieuwe missieprojecten is een must om betrokkenheid bij de stichting te 

behouden. 
• Een kleine financiering gaf aanleiding tot inventarisatiegesprekken om Transforming Media te 

integreren in Stichting All 4 One aangezien doelen, doelgroep en werkwijze aansluiten bij het 
werk van de stichting.  

• All 4 Transforming Media zal zich allereerst richten op het vinden van de juiste 
productiepartners. 

 
 

III. Financieel jaarrekening 
 
 

Balans 31-12-2015  31-12-2014 
•  Spaarrekening € 17.156  € 9.106 
•  Bankrekening € 3.898  €  9.679 
Totaal activa € 21.055  € 18.786 

 
•  Eigen vermogen – reserve € 20.255  € 18.786 
•  Te betalen posten € 800  € 0 
Totaal passiva € 21.055  € 18.786 

 
Winst- en verliesrekening  2015   2014 
•  Ontvangen bijdrage voor projecten € 28.659  € 5.646 
•  Interest baten € 50  € 66 
•  Totaal inkomsten € 28.709  € 5.712 
•  Kosten op projecten € (26.898)  € (35) 
•  Bankkosten € (342)  € (256) 
WINST (VERLIES) € 1.469  € 5.421 

 
 
TOELICHTING 
 
Algemeen 
De stichting is opgericht op 12 februari 2001 en heeft als doel om samen de handen in een te slaan 
om het verschil te maken voor kansarme mensen in kansarme gebieden—desnoods voor één 
persoon in nood. 
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Waarderingsgrondslagen 
Activa en passiva  zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 
Reserve 
 

Mutaties reserve  2015   2014 
•  Saldo begin boekjaar € 18.786  € 13.365 
•  Nettowinst over het boekjaar € 1.469  € 5.421 
•  Reserve per einde boekjaar € 20.255  € 18.786 

 
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 2015 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. 
 
 

IV. Staat van baten & lasten 
 

2015 
BEGINSALDO 
per 01-01-15 

 ONTVANGSTEN  UITGAVEN  EINDSALDO 
per 31-12-15 

 
Algemeen 1 € 3.693,17  € 640,00  € 158,94  € 3.882,54 

•  Bankkosten       € 341,86    

•  Rente inkomsten    €  50,17       

 
All 4 India            

•  Project ‘Kids Christmas’ € 2.952,00   € 500,00  € 3.452.00  € 0,00  

 
All 4 Nepal            

•  Wees- en straatkinderen € 11.790,53  € 1.138,00  € 0,00  € 12.928,53 

•  Noodhulp € 0,00  € 4.521,35  € 3.026,00  € 1.495,35 

 
All 4 Transforming Media            

•  Filmproject 1 € 0,00  € 50,00  € 0,00  € 50,00 

 
All 4 Nederland            

•  All 4 One Community 2 € 350,00   € 9.454,17   € 7.340,70   € 2.463,47 

 
TOTAAL € 18.785,70  € 20.708,69  € 18.439,50  € 21.054,89 

 
Banksaldi            

Saldo Spaarrekening All4One € 9.106,32  € 50,17  € 0,00  € 9.156,49 

Saldo Bankrekening All4One € 9.679,38  €  20.658,52  €  18.439,50  € 11.898,40 
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Veranderingen 
 

• De restgeleden onder de post Project Onderzoek zijn overgeboekt naar algemeen. 
Toekomstige projectonderzoeken zullen voortaan uit algemeen worden betaald. 

• Het huidige hoge bankrekeningsaldo heeft het bestuur doen besluiten om het rentedragend 
op de spaarrekening over te boeken. 

• Er is een partnership ontstaan tussen stichting All 4 One en Gideon Uitgeverij vanwege het 
uitgeven van het boek “Leven om te geven” geschreven door auteur Benaiah. Alle 
opbrengsten uit het boek zullen ten goede komen aan het werk van Stichting All 4 One. In het 
financieel jaarverslag te verantwoorden in Algemeen. 

 
Toelichting op projectondersteuning 
 

• All 4 Maleisië was een ad hoc project om noodhulp te geven aan Kelantan. Na overboeken 
van de noodhulp kwamen toch nog giften binnen. Het bestuur beraadt zich wat hiermee te 
doen. 

• All 4 Nepal project Street Smart kent momenteel nog geen zwerfkinderen die willen 
studeren. 

• All 4 Nepal Herbouw Weeshuis Dhading ten behoeve van de slachtoffers van de 
aardbeving: na overboeking gelden resteert nog ongeveer 1500 euro. De noodhulp gelden 
zullen worden overgemaakt zodra in Nepal een NGO is opgericht door locale medewerker 
Man Tamang te Dhading, Nepal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


