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Jaarverslag
Verslag van de activiteiten
MareJan heeft in 2015 evenals het voorgaande jaar de financiële ondersteuning van de oprichters met
de Stichting Solidair met India en de stichting Vrienden Medische Missiezusters voortgezet.
De schenking aan Solidair met India betreft een bedrag van 10.000 euro voor drie projecten: (32304) de
Avondschool in Hansa, (37916) de renovatie van 4 huisjes in het dorpje Kothumudi en (37912) de bouw
van 5 klaslokalen in Kurivukulam in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu.
Met name de avondschool in Hansa richt zich op het voorkomen van schooluitval, door kinderen in de
avonduren de mogelijkheid te bieden om te studeren wat thuis vaak niet mogelijk is en hen bijles te
geven. Hierdoor behalen ze betere resultaten en daarmee uitzicht op een betere toekomst.
Medische Missiezusters heeft evenals vorig jaar voor zr Maria Rosa een ondersteuning van 5000 euro
ontvangen voor de opvang van - en onderwijs aan wezen en in de steek gelaten of verstoten kinderen in
Bogor Indonesië.
Vanuit het in 2013 opgestelde beleidsplan is het bestuur in december 2014 een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Stichting Woord en Daad te Gorcum om samen met
haar en haar lokale partner DEDRAS (Développement Durable, le renforcement et l’Autopromotion des
Structures Communautaires) in de regio Sinendé in Benin een project op te zetten voor kansarme
jongeren met een looptijd van 10 jaar. MareJan zal als funding partner actief betrokken zijn in de
ontwikkeling, planning en evaluatie van het programma en middels regulier adviesoverleg “Meekijken
aan de voorkant’.
Woord en Daad heeft voor uitvoering van het project in 2015 een gift van € 100.000 ontvangen voor
dekking van de jaarkosten 2015, naast reeds in 2014 gegarandeerde en betaalde voorschotten van
€ 150.000. Daarnaast is € 5.000 betaald voor aankoop van een soja-pers en deze is bedoeld als
proefproject. Van de resterende bedragen is nog geen verantwoording beschikbaar.
Het project is bij begin van het nieuwe schooljaar in september 2015 echt operationeel geworden.
Dedras heeft vier medewerkers vrijgemaakt om het project te realiseren. Het project zelf (Programme
Integre Sinede ofwel PIS) is onderverdeeld in drie subdoelstellingen:
a. EDU Het verhogen van de kwaliteit op basisscholen zodat de kinderen goed toegerust zijn om
aansluitend met succes aan een beroepsopleiding te beginnen. Er is een keuze gemaakt voor de
scholen die in het project worden opgenomen en op vier deze scholen is inmiddels gestart. Dit
onderdeel concentreert zich op versterking van de capaciteiten van oudercomite’s (APE’s en
AME’s). Het redynamiseren van de structuur waarbinnen het onderwijs in Benin funtioneert. Een
kwaliteit verbeterplan voor onderwijzers en de oprichting van club scolaires voor buitenschoolse
activiteiten. De uitgaven bevatten kosten voor planvorming met workshops en overleg met lokale
partijen en specialistische derden in Benin al actief op dit vlak als Helvetas en World Education
(WEI). Daarnaast uitgaven voor aanschaf van lesmateriaal en hulpmuiddelen voor de Club Scolaire.
b.

AVET Beroepsopleiding en scholing van jongeren gericht op werk en het creëren van
werkgelegenheid in de eigen regio. Hier is geinventariseerd welke agrarische sectoren en
producten(chain de valeur) de meeste kansen bieden. Hoe de opleiding moet worden vormgegeven
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(korte cursussen of een volwaardige beroepsopleiding met bijhorend curriculum en hoe
georganiseerd (centraal of decentraal).
c. AED Begeleiding en ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijf en ontwikkeling van
ondernemerschap. In de opstart fase vooral seminars met lokale partijen hoe je een infrastructuur
kunt realiseren die jongeren kansen biedt een bestaan voor zichzelf op te bouwen. Verder
workshops met vertegenwoordigers uit de doelgroep voor het realiseren van draagvlak en
duurzame participatie.
Aansluitend op de samenwerkingsovereenkomst met Woord & Daad / Dedras zijn de
projectdoelstellingen vastgelegd in een afzonderlijk gesloten uitvoeringsprotocol. Het betreft hierde
kernwaarden die voor MareJan leidend zijn bij de uitvoering van het project. Naast actieve
betrokkenheid van MareJan bij de opzet betreft het lokale betrokkenheid van de doelgroep, hun
behoeften moeten centraal staan; realisatie van vruchtbare samenwerkingsverbanden met andere ngo’s
(prive en publiek) op lokaal niveau en daarbuiten; een volwaardige rol voor moeders en vrouwen;
meetbare doelen om te kunnen beoordelen wat met door MareJan betaalde interventies is bereikt en
duurzaamheid in brede zin (sociaal, ecologisch; institutioneel en financieel).
Voor het uitvoeren van haar taak is het bestuur in 2015 vijf keer in vergadering bijeen geweest en is
twee keer formeel overleg geweest met Woord en Daad. In het overleg is aan de orde geweest de
uitwerking van het Global Plan dat het basisdocument is van waaruit jaarplannen worden ontwikkeld.
De uitwerking krijgt vorm in afzonderlijke visiedocumenten/annexen die elk een apart deel van het
project vertegenwoordigen.Zo zijn er in 2015 o.a, annexen geschreven die ingaan op: distributie van
schoolmateriaal; het vormgeven van club scolaire voor buiten schoolse acitviteiten; de rol van de
overheid bij het project; vormgeving en realisatie van de beroepsopleiding en inventarisatie van de
mogelijkheden van agrarische sector in Sinende. De annexen worden als `comments` aan het Global
Plan toegevoegd.
Een belangrijke activiteit van het bestuur in 2015 werd gevormd door een drietal werkoverleggen met
Annemarie van Paassen van de Knowledge, Innovatie en Technology Group van de Universiteit van
Wageningen, waarin samen gezocht werd naar hoe planning, monitoring en evaluatie van het project
meer proces en leer-georiënteerd gemaakt kan worden. Uitgangspunt hierbij was de door Dedras en
Woord en Daad opgestelde Theory of Change benadering van het project in Sinende waarbij de lokale
doelgroepen een belangrijke rol spelen in het evaluatie proces.
In december 2015 heeft het bestuur vanuit dit overleg met de Universiteit van Wageningen deel
genomen aan de “Middag van het Evalueren”, mede georganiseerd door het LEI in het kader van 2015
International Year of Evaluation. Hier werd gekeken hoe evaluatie gebruikt kan worden om te komen
tot een beter beleid dat gericht is op het verbeteren van de levensstandaard van mensen. Er werd die
middag een balans opgemaakt op het gebied van impactevaluatie samen met beleidsmedewerkers van
(internationale) ontwikkelingsorganisaties, wetenschappers en mensen “uit de sector”.
In juni 2015 heeft de voorzitter van MarèJan samen met twee medewerkers van Woord en Daad een
bezoek gebracht aan de partnerorganisatie Dedras en het projectgebied in Benin. Dit bezoek stelde hem
in staat een indruk te krijgen van het projectgebied, de commune de Sinendé in noord Benin, en van
gedachten te wisselen met de projectmedewerkers van Dedras over de visie op ontwikkeling en over de
projectuitvoering. In september heeft de directeur van Dedras en één van zijn medewerkers een bezoek
aan Nederland gebracht om hierover verder van gedachten te wisselen, vooral over het te volgen
monitoring en evaluatie beleid. Tevens hebben zij persoonlijk kennis kunnen maken met de oprichter
van onze stichting en hebben ze deel kunnen nemen aan een Adviesoverleg met Woord en Daad.
Samenvattend: In 2015 heeft in Benin de daadwerkelijke start van het project in Sinendé plaats
gevonden. De eerste scholen zijn geselecteerd, samenwerking met de lokale autoriteiten is gestart en de

F16.215 -blz

3

Stichting MarèJan Foundation te Almere

medewerkers hebben de eerste contacten met ouders en oudergroepen gelegd. In Nederland is in de
verschillende advies- en werkoverleggen verdere invulling gegeven aan de uitvoering van het project
met speciale nadruk op het opstarten van een monitoring en evaluatie systeem.

Almere 21 juli 2016
Het bestuur

Th. J de Jong

J. van den Berg

L.M. Heemskerk
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Balans per 31 december 2015
Activa

31 december 2015

31 december 2014

2.608

1.122

In euro’s

Vorderingen
Te vorderen rente
Liquide middelen
ABN AMRO rekening 105
ASN rekening 687
SNS rekening 619

Passiva

9.423
173.000
200.000

1.686
125.000
382.423

126.686

385.031

127.808

31 december 2015

31 december 2014

In euro’s

Eigen vermogen
Saldo per 31 december
Saldo van de rekening baten en lasten
lopend jaar

Kortlopende schulden

77.808

63.542

307.223

14.266
385.031

77.808

-

50.000

385.031

127.808
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Staat van baten en lasten over 2015
2015

2014

In euro’s

Baten
Periodieke giften
Bestemde giften
Overige giften

351.000
88.000
-

201.000
15.000
439.000

Besteed aan doelstelling
Solidair met India
Medische Missiezusters
Woord en Daad Sinendé

10.000
5.000
105.000

216.000

10.000
5.000
180.000
120.000

Proceskosten
Externe ondersteuning
Oprichtingskosten
Overig

6.986
7.399

195.000

7.856
14.385

7.856

2.608

1.122

Saldo van baten en lasten

307.223

14.266

Toevoeging ontrekking aan:
Bestedingsreserve
Continuïteitsreserve

73.000
234.223

14.266

307.223

14.266

Financiële baten en (lasten)
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Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Stichting MarèJan Foundation gevestigd Gildemark 66 in Almere is opgericht 5 juli 2013 met als doel
het jonge mensen in ontwikkelingslanden mogelijk te maken een goede toekomst voor zichzelf op te
bouwen en dat te doen in samenwerking met ter plaatse deskundige en professionele partijen. De
Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd maar het streven van het bestuur is om na een periode van
ongeveer 10 jaar over te gaan tot ontbinding.
Door de belastingdienst is per 6 augustus 2013 de beschikking afgegeven waarin de Stichting erkend is
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer (RSIN) is 8529.85.307. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Gooi-, Eem en Flevoland onder nummer 5832.25.82.
Om de doelstellingen van de Stichting te realiseren hebben de oprichters zich gecommitteerd om
gedurende een periode van 10 jaar jaarlijks € 200.000 te schenken, over de totale periode tenminste
€ 3 miljoen.
In 2014 is het bestuur een overeenkomst aangegaan met Stichting Woord en Daad om samen met haar
en haar lokale partner DEDRAS in de regio Sinendé in Benin een project op te zetten voor kansarme
jongeren met een looptijd van ten minste 10 jaar. Het project is onderverdeeld in drie subdoelstellingen
en gaat van start 1 september 2015.
a. Het verhogen van de kwaliteit op basisscholen zodat leerlingen goed toegerust zijn om aansluitend
met succes aan een beroepsopleiding te beginnen.
b. Beroepsopleiding en scholing van jongeren gericht op werk en het creëren van werkgelegenheid in
de eigen regio.
c. Begeleiding en ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijf en ontwikkeling van
ondernemerschap.
Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Organisaties zonder Winststreven (RJ-640) en
is opgesteld op basis van historische kosten. De activa zijn opgenomen tegen nominale waarden.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een vrije reserves en bestedingsreserves. Vrije reserves moeten worden
aangewend binnen de doelstellingen van de Stichting en waarborgen dat de Stichting haar actitiviteiten
kan continueren en daarvoor verplichtigen aangaan. Op bestedingsreserves rust de verplichting ze aan
wenden voor het doel waarvoor ze zijn gevormd. De besteding ervan moet nog ten laste van de
exploitaitie komen.

F16.215 -blz

7

Stichting MarèJan Foundation te Almere

Baten en lasten
Baten bestaan uit schenkingen en erfstellingen en worden opgenomen zodra ze worden ontvangen of als
daarover kan worden beschikt. Periodieke giften betreft schenkingen waarbij de gever zich voor
meerdere jaren schriftelijk heeft vastgelegd. Bestemde giften worden besteed naar wens van de gever en
alleen getoetst aan de doelstelling zoals die is opgenomen in de statuten van de Stichting.
De proceskosten worden toegerekend aan de periode waarin de tegenprestatie is geleverd. Bestedingen
aan de doelstelling worden verantwoord op het moment dat de uitgaven door het bestuur zijn
gefiatteerd. Financiële baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Eigen vermogen
31 december 2015

31 december 2014

In euro’s

Vrije reserves
Reserve voor continuïteit
Saldo uit baten en lasten lopend jaar

77.808
234.223

63.542
14.266
312.031

Bestedingsreserve
Externe monitoring Sinedé

77.808

73.000
73.000
385.031

77.808

Geldmiddelen
Het saldo op de bankrekeningen is direct opeisbaar.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit vrije reserves en bestedingsreserves die moeten worden aangewend
binnen de doelstellingen van de Stichting en moeten waarborgen dat de Stichting haar lopende
verplichtingen kan voldoen.
Kortlopende schulden
Betreft een voor 2015 gegarandeerde betaling aan Woord en Daad.
Baten
Dit betreft schenkingen van de oprichter en andere giften. De periodieke giften lopen af in 2017 -2020.
Toegekende subsidies
Solidair met India betreft een bijdrage in het mogelijk maken van een avondopleiding, de bouw van 5
klaslokalen in Kurivukulam en renovatie van 4 huisjes Kothumudi village, Ooty
Medische Missiezusters betreft ondersteuning van zr. Maria Rosa vanwege haar vele goede werken voor
opvang van- en onderwijs aan wezen en in de steek gelaten of verstoten kinderen in Bogor Indonesië.
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Woord en Daad betreft € 5.000 voor aankoop van apparatuur voor het verwerken van Soja door een
vrouwengroep in Sinendé en bedoeld als proefproject. De schenking van € 100.000 is geweest om de
continuering van opgestarte activiteiten mogelijk te maken in afwachting van de eerste financiële
verantwoording van de Beninese partnerorganisatie Dedras.
Proceskosten
Betreft uitgaven voor ondersteuning bij het opzetten van een syteem voor monitoring van het Sinende
project, ondersteuning in Benin alsmede vacatie-vergoedingen en reiskosten.

Ondertekening jaarrekening voor akkoord
Almere, 21 juli 2016

Stichting MarèJan Foundation

Namens deze
L.M. Heemskerk RA
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Overige gegevens
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting is thans als volgt samengesteld:
Voorzitter

: Drs. Th. J. de Jong

Secretaris

: Drs. J. van den Berg

Penningmeester

: L.M. Heemskerk RA

Thijs de Jong is afgestudeerd in “Niet westerse demografie” en “Sociale demografie” met specialisatie
regionaal geografisch onderzoek. Hij is 15 jaar werkzaam geweest in Togo en Benin. De eerste vijf jaar
bij het Department of Technicial Cooperation and Devolopment van de Verenigde Naties en de laatste
tien jaar voor een Vlaamse NGO (non-gouvernementele organsatie). Hij is penningmeester van de
federatie van NGO’s actief in Togo/Benin en monitorde projecten voor Intermon (Oxfam Spanje) en de
Rabobank foundation. Thans is hij als consultant werkzaam voor de Wereldbank en beoordeelt bij de
EU aangevraagde projecten voor uitvoering in ontwikkelingslanden op “door” of “niet door”. Hij is
voorzitter van de milieu adviesraad Noordenveld.
Jolanda van den Berg is senior onderzoeker op het gebied van Milieu en Ontwikkeling en is sinds 2001
verbonden aan het Landbouw Economisch Instituut, onderdeel van Wageningen UR. Zij is een ervaren
projectleider van internationale projecten in Afrika, onder andere in Benin en Burkina Faso. Daarnaast
is zij actief lid van de Vereniging Tropische Bossen.
Leen Heemskerk is de contactpersoon naar de oprichter. Hij heeft een eigen accountantskantoor en was
daarvoor twintig jaar werkzaam in de controlepraktijk van eerst AKZO Nobel en later KPMG. Hij is
parttime als docent Externe Verslaggeving verbonden aan Nyenrode University en daarnaast actief als
projectleider van de werkgroep Zwarte Stern van Agrarische Natuurvereniging de Utrechtse Venen.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van de Stichting MarèJan Foundation te
Almere bestaande uit een balans per 31 december 2015 en een staat van baten en lasten over 2015
samengesteld.
Verantwoordelijkheid van u
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Verantwoordelijkheid van ons
Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming
met Nederlands recht, onder de daarvoor geldende gedrags- en beroepsregels.
In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze
werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van
financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de
jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de Stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.
De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Almere, 21 juli 2016

FL Administraties
F.C.P.M. Loggen Rbc
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