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I. Jaaroverzicht 2016
1. BEGROTINGSZAKEN
•

All 4 One Nepal | Project @Home – Man Tamang gaat middels lokaal opgezette NGO Living
Faith Organization het weeshuis herbouwen. Mede aangezien dit zodoende onder een door
de Nepalese overheid erkende NGO valt, is besloten hier support aan te geven. Besloten is
om dit te ondersteunen met het geld wat beschikbaar is voor Nepal. In 2016 is derhalve een
totaal bedrag van 6000 euro naar Nepal overgemaakt naar vermelde NGO.

•

All 4 One | Project Transforming Media slaat de handen ineen met Transforming Media om
maatschappelijk betrokken films te maken die bepaalde humanitaire issues aan de kaak
stellen. De kosten voor toekomstige projecten in deze categorie zullen (deels) gedragen
worden door giften die via Stichting All 4 One zijn ingezameld.

2. ORGANISATIE
a. Bestuurswisselingen
Geen.
b. Bestuursvacature
Geen.
3. STRATEGIE
a. All 4 One Community
De in 2015 ontstane All 4 One Community is na herijking opgeven om redenen van:
•
•

Wegvallen van de huuroptie aan de Mathenesserlaan 301B te Rotterdam vanwege
verkoop van het pand door de PKN.
Eenzijdig initiatief en draagkracht van een te kleine groep mensen. Dit kernteam van
initiatiefnemers behoeft op zichzelf geen vaste locatie, noch wil onderling belast zijn met
de kosten van het huren van een locatie.

b. All 4 Transforming Media
De in 2015 ontstane All 4 One community is na herijking opgeven om redenen van:
•

•
•

Transforming Media | Onderzoeksfase – In overleg met verschillende organisaties
ontstond in 2015 het verlangen naar het maken van een film, gebaseerd op het verhaal
van een jonge vrouw die door haar kwetsbare positie in haar cultuur in situaties van groot
onrecht terecht komt, en haar weg van verandering en herstel.*
Het doel van de film is om een licht te schijnen op structurele situaties van kwetsbaarheid
en onrecht die leiden tot exploitatie en misbruik maar ook om een geluid van hoop en
verandering te laten horen.
Het Transforming Media team zal hierin het voortouw nemen om te kijken hoe dit
georganiseerd kan worden en wat de beste manier is om dit te realiseren. Er worden
gespekken gevoerd met een Braziliaans produktie bedrijf, maar er wordt besloten om het
een internationale productie te maken.
* N.B. Omwille van waarborging van anonimiteit en vanwege de precaire omstandigheden
waaronder zal moeten worden gewerkt, worden exacte details enkel op presentaties onthult en
kunnen niet online openbaar worden gemaakt om een succesvolle voltooiing van het project te
blijven garanderen.

•

Transforming Media | Productieproces – Dit jaar is gezocht naar de juiste
productiepartners. Er werd een contract gemaakt met een productiebedrijf in de VS welke
verantwoordelijk zou zijn voor de scriptontwikkeling en het productieproces.
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Het contact blijkt echter moeizaam te verlopen en het werd steeds duidelijker dat de waarden
en doelen van dit bedrijf en de onze steeds verder uiteen begonnen te lopen.
Na veel overleg is de samenwerking gestopt en volgde een proces van herbezinning.
Er is besloten de beoogde productie niet opnieuw uit handen te geven aan derden, maar om
zelf de regie in handen te houden. Zodoende kan de kern van het verhaal en de waarden en
doelen van de film naar behoren worden ontwikkeld.

II. Aandachtspunten en activiteiten 2017
1. Bestuur
Vanwege de kleine projectmatige activiteiten van de stichting, alsmede diverse nevenactiviteiten
van zittende bestuursleden welke veel aandacht vragen tot tenminste eind 2018, is besloten om
voorlopig niet actief op zoek te gaan naar een derde bestuurslid totdat nieuwe projecten zich
aandienen.
Wel wordt actief door betrokkenen gezocht naar nieuwe initiatiefnemers voor nieuwe projecten.
2. Projectactiviteiten | Transforming Media
•
•
•

Oriëntatie en inventarisatiefase – Er zal onderzoek op locatie worden gedaan om de juiste
aanpak van het project vast te stellen en betrokkenheid lokaal te genereren.
Zoeken naar de juiste scriptschrijver(s).
Zoeken naar investeerders.

3. Projectactiviteiten | Project @Home
•

Vinger-aan-de-pols gedurende het jaar m.b.t. voortgang en behoeften afbouw weeshuis
Dhading.
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III. Financieel jaarrekening

Balans

31-12-2016

31-12-2015

• Spaarrekening

€

16.890

€

17.156

• Bankrekening

€

715

€

3.898

Totaal activa

€

17.604

€

21.055

• Eigen vermogen – reserve

€

17.604

€

20.255

• Te betalen posten

€

0

€

800

Totaal passiva

€

17.604

€

21.055

Winst- en verliesrekening

2016

2015

• Ontvangen bijdrage voor projecten

€

17.178

€

28.659

• Interest baten

€

33

€

50

• Totaal inkomsten

€

17.211

€

28.709

• Kosten op projecten

€

(19.515)

€

(26.898)

• Bankkosten

€

(347)

€

(342)

WINST (VERLIES)

€

(2.651)

€

1.469

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

2016

2015

• Saldo begin boekjaar

€

20.255

€

18.786

• Nettowinst over het boekjaar

€

(2.651)

€

1.469

• Reserve per einde boekjaar

€

17.604

€

20.255

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.
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

2016

BEGINSALDO

Algemeen 1

€

ONTVANGSTEN

UITGAVEN

EINDSALDO

per 01-01-16

3.882,54

per 31-12-16

€

2.481,86

• Bankkosten
• Rente inkomsten

€

21,75

€

346,56

€

6.389,18

€

33,09

235,00

€

0,00

€

235.00

€

0,00

€

14.423,88

€

1.795,00

€

6.000,00

€

10.218,88

€

50,00

€

7.141,10

€

6.195,00

€

996,10

• All 4 One Community

€

2.463,47

€

5.400,00

€

7.863,47

€

0,00

TOTAAL

€

21.054,89

€

17.211,05

€

20.661,78

€

17.604,16

Saldo Spaarrekening All4One €

17.156,49

€

5.033,09

€

5.300,00

€

16.889,58

Saldo Bankrekening All4One €

3.898,40

€

21.731,29

€

24.915,11

€

714,58

All 4 Maleisië
• Project Noodhulp Kelantan €
All 4 Nepal
• Wees- en straatkinderen
All 4 Transforming Media
• Filmproject 1
All 4 Nederland

Banksaldi

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. Na beraad heeft het bestuur besloten dit in
de algemene reserve op te nemen.
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