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I. Jaaroverzicht 2017 
 
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 gaat met Transforming Projects een film maken in 
Nepal. De kosten zullen dees gedragen worden met de giften die via Stichting All 4 One zijn 
ingezameld. 

 
2. ORGANISATIE 

a. Bestuurswisselingen 
Geen. 

b. Bestuursvacature 
Geen.  

 
3. STRATEGIE 

a. All 4 Nepal | Project @Home 
• Nu het weeshuis in de basis staat en Man Tamang en team ook financieel versterkt 

worden door andere externe organisaties, is de noodzaak tot betrokkenheid minder hoog. 
• Wel wordt overwogen om in de toekomst een actie op touw te zetten voor bijvoorbeeld 

ramen op de bovenverdieping. 
• Op termijn dient iemand Man Tamang te bezoeken. Matthijs Vroegindeweij heeft interesse 

getoond. 
 

b. All 4 Transforming Media  
• Oriëntatie- en Inventarisatiefase – Bezoek aan het land en de organisatie waar het 

verhaal plaats vindt.  
• Door overleg en interviews wordt duidelijk dat het beter is om de film te baseren op de 

verhalen van meerdere mensen uit privacy-overwegingen.  
• Er ontstaat een duidelijkere doelstelling en strategie voor de scriptontwikkeling en er is 

begonnen met het zoeken naar de juiste scriptschrijver die niet alleen technische 
vaardigheden heeft maar vooral de visie voor het vertellen van deze verhalen. 
Verschillende schrijvers zullen worden benaderd en gevraagd proefstukken te schrijven.  

• Er wordt ook begonnen met het zoeken naar investeerders in de ontwikkeling van deze 
fase. 
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II. Aandachtspunten en activiteiten 2018 
 
1. Bestuur 

Dit jaar zal er actief worden gezocht naar een derde bestuurslid daar Liesbeth van Tongeren heeft 
aangegeven haar taken te willen neerleggen per 01-01-2018. Matthijs Vroegindeweij wordt als 
potentiële kandidaat gezien. 
 

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. 
• Verder zoeken naar de juiste scriptschrijver(s). 
• Zoeken naar investeerders. 
 

 

III. Financieel jaarrekening 
 
 

Balans 31-12-2017  31-12-2016 
•  Spaarrekening € 16.890  € 16.890 
•  Bankrekening € 1.859  € 715 
Totaal activa € 18.748  € 17.604 

 
•  Eigen vermogen – reserve € 18.748  € 17.604 
•  Te betalen posten €   € 0 
Totaal passiva € 18.748  € 17.604 

 
Winst- en verliesrekening  2017   2016 
•  Ontvangen bijdrage voor projecten € 8.451  € 17.178 
•  Interest baten € 0  € 33 
•  Totaal inkomsten € 8.451  € 17.211 
•  Kosten op projecten € (7.055)  € (19.515) 
•  Bankkosten €  (252)  € (347) 
WINST (VERLIES) € 1.144  € (2.651) 

 
 
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. 
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Reserve 
 

Mutaties reserve  2017   2016 
•  Saldo begin boekjaar € 17.604  € 20.255 
•  Nettowinst over het boekjaar € 1.144  € (2.651) 
•  Reserve per einde boekjaar € 18.749  € 17.604 

 
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. 
 
 
 

IV. Staat van baten & lasten 
 

2017 
BEGINSALDO 
per 01-01-17 

 ONTVANGSTEN  UITGAVEN  EINDSALDO 
per 31-12-17 

 
Algemeen 1 € 6.389,18  € 791,02  € 24,19  € 6.904,33 

•  Bankkosten       € 251,76    

•  Rente inkomsten    € 0,08       

 
All 4 Nepal            

•  Wees- en straatkinderen € 10.218,88  € 1.445,00  € 0,00  € 11.663,88 
 
All 4 Transforming Media            

•  Filmproject 1 € 996,10  € 6.215,00  € 7.031,10  € 180,00 
 
 
All 4 Nederland            

•  All 4 One Community € 0,00  € 0,00  € 0,00   € 0,00 

 
TOTAAL € 17.604,16  € 8.451,10  € 7.307,05  € 18.748,21 

 
Banksaldi            
Saldo Spaarrekening All4One €  16.889,58  € 0,8  € 0,00  € 16.889,66 
Saldo Bankrekening All4One €  714,58  €  8.451,02  €  7.307,05  € 1.858,54 

 
 
Opmerkingen 
 

• Uitgaven algemeen betroffen hosting-kosten  
•  


