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Voorwoord 
 

 

 

 

Op het moment dat wij punten op i aan het zetten waren, wordt het bekend dat de president van Burundi, 

Nkurunziza Pierre overleden is. Door Corona? Niemand weet het met zekerheid.  

Dat zegt bijna alles de huidige corona context voor stichtingen die in Burundi actief zijn. Stichting heeft 

veel zorg op lokale bevolking, met name die weeskinderen en mensen met HIV of andere ziekte zoals 

suikerziekte, hartproblemen, ouderen, enzovoort. 

Op dit moment kan het bestuur nog niet vergaderen. Wij doen het online. Da zaken lopen anders. Gelukkig 

is het bestuur van Microprojects nog gezond en gemotiveerd om door te gaan. 

 

 

 

 

                                                                                                                     Namens het bestuur, de directie 
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Voortbouwend op het gedachtegoed van professor Henk Roelofs en Willem Melenberg, zijn wij er van 

overtuigd dat de sleutel voor blijvende armoedebestrijding ligt in versterking van de eigen kracht van 

mensen (actie en ondernemerschap) en het bestrijden van onrechtvaardigheid. 
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Verslag van het bestuur 

2019 
 

 

 

 

 

 

Sinds 2005 tot nu toe, voortbouwend op het gedachtegoed van Henk Roelofs en Willem Melenberg 

(medeoprichters van St. Microprojects), zijn wij ervan overtuigd dat de sleutel voor blijvende 

armoedebestrijding ligt in versterking van de eigen kracht van mensen (ondernemerschap) en het 

bestrijden van onrechtvaardigheid. Samen met hen en met iedereen die ons steunt als vrijwilliger of 

donateur zetten wij ons iedere dag opnieuw in voor onze ambitieuze missie.  

In de Verantwoordingsverklaring is het algemeen functioneren van het bestuur beschreven, evenals de wijze waarop 

toezicht houden, besturen en uitvoeren bij Microprojects is georganiseerd. Alle leden van het bestuur en de directie 

van de stichting hebben de verantwoordingsverklaring onderschreven en goedgekeurd. Microprojects heeft in 2019 

gewerkt conform de vastgelegde afspraken over besturen en toezicht houden. 
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1. WIE ZIJN WIJ?  
 

 

De Stichting stelt zich ten doel:  de betrokkenheid en 

bewustwording van de inwoners in Nederland bij de 

ontwikkelingslanden te bevorderen, in het bijzonder 

op het gebied van duurzame ontwikkeling, vrede en 

veiligheid, mensenrechten en milieu. Het bevorderen 

van microprojecten (kleinschalige projecten) en 

onderwijs die een concrete bijdrage geven aan het 

bereiken van de millenniumdoelen in arme landen. 

Onze stichting is een vrijwilligersorganisatie. 

Vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in 

voor het werk van de stichting. Sommigen richten zich 

vooral op het ondersteunen van projecten in 

projectlanden. Anderen leggen meer de nadruk op 

voorlichting en bewustwordingsacties in Nederland.  

Medewerkers: De microprojects heeft een kantoor in 

het Noord van Nederland, waar één permanente 

vrijwilliger werken. Hij wordt gezien als een 

projectmanager. De projectmanager ontwikkelt kennis 

en projecten; werkt aan de samenwerking en het 

netwerk van partners en aan lobby in Nederland en in 

Afrika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De visie en Missie 

Stichting  MICROPROJECTS  

kenmerkt zich, doordat het een kleine 

organisatie is met een wereldwijde 

ambitie, dat direct wil bijdragen aan 

de verbetering van de 

leefomstandigheden van kansarme 

mensen in de wereld. Hij streeft naar 

een wereld waarin mensen gelijk zijn 

en waarin geen grenzen worden 

gesteld aan de 

ontwikkelingsmogelijkheden van 

mensen.  De Stichting probeert haar 

visie te verwezenlijken door middel 

van financiële ondersteuning, 

advisering, netwerken, 

lobbyactiviteiten, educatie en het 

uitwisselen om de meest kwetsbaren 
te helpen, waardoor ze de steun 
krijgen voor hun primaire behoeften. 
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                                         We realize Sustainable, Entrepreneurial, Small and Effective  Projects 

       Wat doet St. Microprojects in Burundi? 

 

In Burundi, maar ook andere sub Sahara landen 

komen de aidsweeskinderen (sommige ook besmet 

met aids of HIV), terecht in opvang families. Vaak zijn 

die familieleden of buren die de kinderen opvangen. 

Maar in deze opvangfamilies worden de kinderen niet 

goed en liefdevol verzorgd. Zij worden systematisch 

door hun buren en de instanties uitgesloten van 

onderwijs, het sociale, werk en medicijnen. Zo krijgen 

vaak onvoldoende eten, kunnen ze niet naar school en 

hebben ze nauwelijks toegang tot de gezondheidszorg. 

Ook op sociaal vlak leiden deze kinderen een 

verschrikkelijk leven. Ze worden gepest en 

gediscrimineerd door de andere kinderen in de 

opvangfamilies. Die zien namelijk dat er, ondanks de 

schaarste waarin de opvangfamilies vaak leven, nog 

een kind bijkomt. Ondanks dat de opvangfamilies 

vaak wel willen, kunnen ze het gewoon niet omdat ze 

gewoon te arm zijn om de kinderen te verzorgen. Ook 

omdat ze zelf al in de meeste gevallen veel kinderen 

hebben. Daarnaast zijn ze vaak niet genoeg opgeleid 

om een juiste communicatie met die kinderen uit te 

voeren.  

 

Als gevolg van de sociaal-politieke crisis in Burundi, 

zijn ook heel veel kinderen hun ouders kwijtgeraakt. 

Op dit moment zijn ca. 800.000 kwetsbare kinderen en 

400.000 weeskinderen in Burundi. Voor een groot deel 

zijn de ouders van deze kinderen overleden en of 

vermoord, echter zijn ook een deel vroegtijdig 

overleden aan de gevolgen van aids. Met een nationale 

prevalentie van 11,32% is Burundi ook één van de 

landen dat percentueel gezien een zeer hoge mate van 

aidssterfte kent.  

 

 

Dit alles leidt uiteindelijk tot een zeer schrijnende 

leefomstandigheid van de weeskinderen bij hun 

opvangfamilies. Stichting Microprojects wil hier 

samen met Ibaza, de NGO ter plekke, verandering in 

brengen en wil het leven van deze weeskinderen in 

Burundi verbeteren! De weeskinderen hebben 

namelijk recht op een levensstandaard die toereikend 

is voor hun lichamelijke, geestelijke, intellectuele, 

morele en maatschappelijke ontwikkelingen. Stichting 

Microprojects wil het probleem bij de wortels 

aanpakken. Hierbij focust het zich dus niet alleen op 

de weeskinderen in opvangfamilies, maar juist ook op 

situatie van de opvangfamilies zelf.  

 

De opvang van weeskinderen in hun eigen 

omgeving is beter (beste voor hun emotionele en 

sociale ontwikkeling) en dit moet tactisch 

verbeterd worden. De opvang van kinderen in 

weeshuizen is namelijk geen goedkoop en ook 

geen duurzaam alternatief , Unicef, jaar 2013   .      

 

Het resultaat hiervan is dat de opvangfamilies ook 

beter in staat zullen zijn om zichzelf te redden en 

de zorg voor hun weeskinderen structureel 

kunnen verbeteren. 

Taken van het bestuur van Microprojects 

 

De belangrijkste taak van het bestuur is het 

aanstellen van en het houden van toezicht op 

projectmanager en de algemene gang van zaken 

binnen de organisatie. Het bestuur denkt mee 

over de lange termijnvisie en de strategie van de 

organisatie. Het bestuur ziet erop toe dat de 

doelstellingen van de organisatie worden 

gerealiseerd en houdt daarbij in het bijzonder een 

efficiënte fondsenwerving en bedrijfsvoering in 

het oog. De leden van het bestuur zetten hun 

ervaring en kennis belangeloos in. Zij ontvingen 

ook in 2018 geen salaris voor hun functie. Ook 

voor gemaakte kosten (voornamelijk reiskosten) 

kunnen zij geen vergoeding ontvangen. Naast 

hun toezichthoudende taken zetten de leden zich 

regelmatig actief in voor begeleiding van 

studenten.  
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                                         We realize Sustainable, Entrepreneurial, Small and Effective  Projects 

 

 Transparant, efficiënt en Interne monitoring 

Microprojects is afhankelijk van de giften van donateurs en andere partijen die ons steunen. Daarom vinden we het 

uitermate belangrijk dat onze achterban vertrouwen in ons heeft. We voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen 

en het werven van fondsen gebeurt op verantwoorde wijze. Door middel van voorlichting, verslaglegging vertellen 

we onze donateurs en relaties hoe, wanneer en waaraan hun geld wordt besteed. Tot slot hechten we er veel waarde 

aan dat we ons werk kostenbewust doen, zodat het geld van onze donateurs zorgvuldig en efficiënt wordt besteed. 

 

Projectcoördinatie, de directie 

De projectcoördinator of Projectmanager wordt aangesteld door het bestuur en legt daaraan verantwoording af maar 

ze werken zeer nauw samen met de vrijwilligers. Projectmanager geeft leiding aan onze organisatie en het bestuur 

vertegenwoordigt ons extern. Projectmanager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van strategie en 

beleid, stelt plannen, begrotingen en de jaarrekening vast en kent budgetten toe. Hij is daarnaast verantwoordelijk 

voor de inhoud van het jaarverslag. In de tweemaandelijkse vergadering worden de lopende zaken besproken. Elke 6 
maanden worden financiële rapportages opgesteld.  

Tijdens alle 2019-vergaderingen informeert de projectmanager de bestuursleden over alle belangrijke ontwikkelingen 

in de organisatie en houdt zij hen op de hoogte van de uitvoering van het jaarplan, zodat het bestuur de activiteiten 

en resultaten kan toetsen aan het beleid en de voortgang kan bewaken. 

Elk jaar stellen zij de kaders vast voor het nieuwe jaarplan. Deze kaders zijn gebaseerd op de geboekte resultaten en 

de verwachte ontwikkelingen in de markt en in projectlanden. Het bestuur evalueert jaarlijks het functioneren van de 

projectmanager. 

 

Evaluatie eigen functioneren en besluitvorming binnen Microprojects 

Het bestuur evalueert jaarlijks haar eigen functioneren op basis van de volgende beoordelingscriteria: Is onze werkwijze efficiënt 

en effectief? Is de controle op de financiële verslaglegging adequaat? Dragen we voldoende bij aan de organisatie? Beoordelen we 

het management op de juiste manier en hebben we een duidelijke lange termijnvisie?  

In Nederland werken we met een relatief klein en toegewijd bestuur. Volgens een vastomlijnde procedure wordt bepaald welk 

project Microprojects gaat ondersteunen. De projectcoördinator stemt de keuze af met het bestuur, die vraag en aanbod van 

projecten coördineert. In 2019 werd geen accountantscontrole uitgevoerd, maar wel door onze accountant nagekeken! 
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I. Financieel verslag 

Jaarrekening 2019 
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V.  Balans en Staat van Baten en Lasten incl. toelichting  
 

Balans 2018   

Microprojects hantert activa op 

volgorde liquiditeit, beginnend bij 

vaste activa (grond en panden) eindigend bij 

kasgeld. De vaste activa zijn nodig 

voor bedrijfsvoering en voor gebruik in het 

kader van de doelstelling van Microprojects. Onder 

Immateriële activa begrijpt Stichting Microprojects 

activa die niet tastbaar zijn maar wel investeringen 

betreffen die over meer jaren moeten worden 

afgeschreven zoals gekochte adressenbestanden of 

bouwkosten voor een website 

www.microprojects.nl; uiteraard 

alleen als het om grotere bedragen gaat, 

kleinere bedragen worden direct in de Staat van 

Baten en Lasten geboekt. 

 

Tot nu toe zijn er geen investeringen in vaste activa 

gedaan vanuit hiervoor gedane giften; Indien dit 

gebeurt worden de giften aan Microprojects 

als baten opgenomen in de Staat van Baten en 

Lasten, vervolgens wordt in de 

resultaatsbestemming het betreffende 

bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve; 

vanuit de bestemmingsreserve wordt vervolgens 

jaarlijks een bedrag afgeboekt ten gunste van het 

resultaat voor een bedrag gelijk aan het bedrag wat 

geboekt is aan afschrijving van de betreffende 

investering; op deze manier blijft de balans zuiver, 

wordt de gift verantwoord in het juiste jaar 

en heeft dit verder geen consequenties voor de jaren 

erna doordat de vrijval uit 

het bestemmingsfonds gelijk is aan de ten laste 

van het resultaat geboekte afschrijving.  

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op 

verkrijgingsprijs, verminderd met de daarop 

betrekking hebbende afschrijvingen. De leningen 

worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 

op basis van de effectieve-rente-methode maar we 

hebben geen lening.  

Vlottende activa, zoals voorraad, zijn activa die 

je binnen volgende jaar 2019 te gelde zou kunnen 

maken. Met voorraad bedoelen wij hoeveel geld 

verwachten wij van donors voor onze al beschikbare 

projecten. Bij ons, worden de voorraden gewaardeerd 

op verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 

voorziening voor incourante artikelen. 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-

rente-methode, onder aftrek van een voorziening voor 

mogelijke oninbaarheid opgenomen.  

Microprojects hantert Passiva dat beginnend met 

reserves en fondsen, reserves gesplitst in 

continuïteitsreserve, bestemmingsreserves, 

herwaarderingsreserves en overige reserves, 

vervolgens bestemmingsfondsen; dan voorzieningen, 

langlopende schulden en als laatste kortlopende 

schulden. Reserves (benaming reserves gebruiken 

i.p.v. “Eigen Vermogen”) : verloopoverzicht opnemen; 

mutaties lopen altijd via de Staat van Baten en Lasten. 

Als door de donateur 

een specifieke bestemming gegevens is voor zijn 

donatie en dat geld is op de balansdatum nog niet 

besteed dan komt dat geld niet in de Reserves maar 

wordt toegevoegd aan een “bestemmingsfonds”. 

Een voorziening is boekhoudkundig 

een grootboekrekening waarop 

meestal periodiek bedragen worden gestort met 

als oogmerk het saldo op enig moment in de toekomst 

aan te wenden voor het doel waar de voorziening 

oorspronkelijk voor gevormd werd, bijvoorbeeld voor 

St. Microprojects is the capacitybuilding wanneer 

bijvoorbeeld er geen subsidies zijn ontvangen. Een 

voorziening maakt deel uit van het vreemd vermogen. 

Omdat de kostenboeking het 

belastbare winstsaldo drukt, moet de vorming en het 

gebruik van een voorziening voldoen aan de eisen in 

de wet gesteld.  

Als een gedeelte van 

het bestemmingsfonds uiteindelijk niet gebruikt meer 

gaat worden moet dit bedrag via de Staat 

van Baten en Lasten overgeboekt worden naar de 

reserves; dit moet toegelicht worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microprojects.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grootboekrekening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Periode_(tijdperk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oogmerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saldo
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Winstsaldo&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet
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BALANS 31 december 2016-2019 

 

ACTIVA plan 2020 Werk 2019 Plan 2019 2018 2017 2016 

Immateriële vaste activa       

Materiële vaste activa       

Financiële vaste activa       

Voorraden 26000 24000 21.000 18.000 15.000 12.000 

Vorderingen en overlopende activa       

Effecten       

Liquide middelen 30000 29092,33 25.000 18.945 30.098 22.249 

Totaal Activa 56000 53092,33 46.000 36.945 45.098 34.249 

       
PASSIVA plan 2020 Werk 2019 Plan 2019 2018 2017 2016 

Reserves 30000 29092,33 25.000 18.945 30.098 22.249 

Continuïteitsreserve       

Bestemmingsreserves       

Herwaarderingsreserve       

Overige reserves       

Bestemmingsfondsen       

Voorzieningen 26000 24000 21.000 18.000 15.000 12.000 

Langlopende schulden       

Kortlopende schulden       

Totaal Passiva 56000 53092,33 46.000 36.945 45.098 34.249 

 

 

a.  Staat van Baten en Lasten 

i. Baten 

BATEN * plan 2020 Werk 2019 Plan 2019 2018 Plan 2018 2017 2016 

Baten uit eigen actie 29092,33 18934,83 30.000 30.088 20000 16 801,54 2 632,45 

Baten uit gezamenlijke  actie   3.000 1.500 50000 41 425,16 70 802,00 

Baten uit acties van derden ** 35000 27700 10.000 6.500    

Subsidies van overheid         

Baten uit beleggingen         

Overige baten         

Totale baten  64092,33 46634,83 43.000 38.088 70 000 58 227 73 434 

 

De totale inkomsten 2019 bedragen € 46 600 en zijn daarmee 122% ten opzichte van 2018 en 108%  van de planning. 

Er is sprake van lichte variatie, wel positieve variatie. Al met al kijken we tevreden terug op het afgelopen jaar 2019. 

De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn wel afgenomen ten opzichte van 2018, met 38% daling.  Dit is eigenlijk 

het beginsaldo. De organisatie heeft weinig invloed op de staat op 31 december. Het ligt aan de uitgevoerde 

betalingen. Bijvoorbeeld in januari daalde het banksaldo met meer 13.000 euro, door een betaling naar het project. 
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ii)                  Bestedingen   
     

   
     

Lasten  plan 2020 Werk 2019 Plan 2019 2018               2 017                       2 016    

Besteed aan doelstelling A « geit project” 35000 13612 50.000                      30 308    

Besteed aan doelstelling B « Koe project »      25.000 17500 -47 420,00   

Besteed aan doelstelling C  «Rotary Project” 5000 2271         

Besteed aan doelstelling D « telefoonproject”             

Besteed aan doelstelling E Juridisch steun             

Besteed aan Wilde Ganzen project financiering                            49 725    

Totaal besteed aan doelstellingen Bdi  (A)* 40000 15883 75.000 17500             47 420                     80 033    

       

Lasten NL plan 2020 Werk 2019 Plan 2019 2018               2 017                       2 016    

Kosten eigen fondswerving (website) 2500 1500 2500                        2 602    

Kosten gezamenlijke acties              

Kosten acties derden      1500 1500 2 812,25                    1 125    

Kosten verkrijging subsidies              

Kosten van beleggingen              

Kosten werving baten              

Kosten beheer 1 (bankkosten) 200 159,5   142,5 145,45 454 

Totale lasten NL (B) 2700 1659,5 4000 1642,5               2 958                       4 180    

Totale lasten (A+B) 42700 17542,5 79000 19142,5             50 378                     84 213    

 

 

Gedurende het jaar 2019, 15 880 euro zijn overgemaakt naar het projectland tegen 1660 euro gebruikt voor o.a. 

fondsenwervingen en voorlichtingsactiviteiten hier in Nederland. Die kosten in Nederland zijn slechts 9% van de 

totale kosten in 2019. De totale bestedingen in 2019 bedroegen € 17540 tegen € 19142 in 2018.  Deze lichte daling 

heeft geen verklaring. Blijkbaar had Microprojects meer gewild. Er was een bedrag van 79000 euro gepland. Voor  het 

gedetailleerde overzicht kunt u  naar de toelichting op de staat van baten en lasten in de jaarrekening (verdeling 

kosten naar bestemming) gaan.  

NB: Microprojects kent geen personeelskosten of salarissen, sociale lasten, pensioenlasten en overige 

personeelskosten.  

 

Résultaat plan 2020 Werk 2019 Plan 2019 2018 2017 2016 

Resultaatsbestemming             

Toevoeging/onttrekking aan:              

Continuïteitsreserve              

Bestemmingsreserve              

Herwaarderingsreserve             

Overige reserves 21392,33 29092,33 20.000 18.945 30.098 22.249 

Bestemmingsfonds              

  21392,33 29092,33 20.000 18.945 30.098 22.249 
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Toekomst 

2020-2030 
 

 

GEZON-Programma: Gezondheidszorg en Onderwijs (GE): Toegang tot een goede gezondheid 

en tot kwalitatief goed onderwijs voor iedereen bevorderen. 

 

TOTOBA-programma: Toegang tot basisvoorzieningen (T-O): Toegang tot goed schone 

omgeving, drinkwater en voedsel bevorderen. 

 

REDECO-programma: Rechtvaardige en duurzame economische ontwikkeling (RE): 

Verbetering van het inkomen van kleine ondernemers en hun families in ontwikkelingslanden. 

 

REVRO-programma Rechten en vredesopbouw: Proces (RE): Steun aan initiatieven die een 

stabiele politieke situatie en de emancipatie van achtergestelde groepen bevorderen. 
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