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1. FINANCIEEL RAPPORT



SENSIBLE

Stichting Unu Pikin
T.a.v. het bestuur
De Hulk 8
1622 DZ HOORN

Reeuwijk, 23 oktober 2008 Referentie: 06002/ JP

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2006 van uw
onderneming.

De balans per 31 december 2006, de winst- en verliesrekening over 2006 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2006 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2006 van Stichting Unu Pikin te Hoorn samengesteld.
De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de onderneming 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 onderneming. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit
kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren
en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met
zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan
een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.

Hoogachtend,

SENSIBLE FINANCE
namens deze, -'
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1.2 Algemeen

Voor u ligt het jaarverslag 2006 van Stichting Unu Pikin. In 2006 is er veel veranderd voor de
stichting. Eind 2005 was er begonnen met de bouw van een nieuwe, ruimere werkplaats. In 2006
vorderde de bouw gestaag en in augustus 2006 kon de werkplaats in gebruik worden genomen. De
officiële opening vond in januari 2007 plaats. We kunnen zeggen dat het jaar 2006 het jaar van de
bouw was.

Ook dit jaar is weer een groot aantal zendingen vanuit Nederland verscheept. Vele duizenden
kinderboeken en boeken voor volwassenen hebben hun weg gevonden naar schoolbibliotheken en
instellingen in Suriname. Naast leesboeken zijn ook andere spullen verscheept, zoals lesboeken,
computers en allerlei sport en spelmaterialen, van sporttenues tot knuffels. In Suriname zijn deze
spullen gedistribueerd naar vele scholen en organisaties.

In 2006 is verder gegaan op de ingeslagen weg om de naamsbekendheid van de stichting te
vergroten en allerlei fondsen en donaties aan te trekken. De website en de nieuwsbrieven vormen
daarin een belangrijke schakel, maar ook aandacht in de media, zoals een optreden op de
regionale tv in Noord Holland en op het jeugdjournaal in Suriname.

Om het werk van Stichting Unu Pikin Suriname vanuit Nederland goed te kunnen ondersteunen is
er op 29 mei 2006 een Nederlandse zusterstichting opgericht. De stichting draagt dezelfde naam.
Omdat beide stichtingen dezelfde doelen nastreven, wordt er in dit jaarverslag alleen onderscheid
gemaakt tussen Unu Pikin Suriname en Unu Pikin Nederland, als dat strikt noodzakelijk is. Het
belooft een vruchtbare samenwerking te worden.

Oprichting, bestuur en directie

De Stichting Schoolmeubilair, -materialen en bibliotheken Unu Pikin Suriname (Unu Pikin) is
opgericht op 20 november 2003 te Paramaribo, Suriname.

Unu Pikin Suriname:
Henry Peneux, Voorzitter
Humbert Prade, Ondervoorzitter
Arnold Contein, Secretaris
Henne Dekkers, Penningmeester
Christine Werners (sinds oktober 2006) Commissaris

Mevrouw Jurrian Dekkers - Visch is sinds de oprichting van Unu Pikin Suriname als onbezoldigd
directeur belast met de coördinatie van de projecten in Suriname.

De Stichting Schoolmeubilair, -materialen en bibliotheken Unu Pikin Nederland (Unu Pikin) is
opgericht op 29 mei 2006 te Hoorn, Nederland.

Unu Pikin Nederland:
Helga Stortelder,
Mary Ruiter, Secretaris
Susanne Dekkers, Penningmeester

Voorzitter

Doelstelling

Stichting Unu Pikin zet zich in voor de kinderen van Suriname en levert een bijdrage aan het
verbeteren van het onderwijs, in Paramaribo, de districten en het binnenland. Dit doet Unu Pikin
door het opzetten van schoolbibliotheken, het inzamelen en distribueren van les-, sport en
spelmaterialen en het renoveren van schoolmeubilair in de sociale werkplaats in Paramaribo.
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1.3 Resultaatvergelijking

SENSIBLE

FI

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

Schoolmeubilair (brutomarge)
Bruto-marge

Bijdragen
Bruto resultaat

Verkoopkosten
Autokosten
Algemene kosten
Som der stichtingskosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat

Resultaat

2006 2005

€ oio € oio

-677 100,0% 4.627 100,0%
-677 100,0% 4.627 100,0%

16.588 -2450,2% 49.847 1077,3%
15.911 -2350,2% 54.474 1177,3%

379 -56,0% 188 4,1%
1.287 -190,1 % 657 14,2%
1.247 -184,2% 544 11,8%
2.913 -430,3% 1.389 30,1%

12.998 -1919,9% 53.085 1147,2%

149 -22,0% 829 17,9%
-669 98,8% 0,0%
-520 76,8% 829 17,9%

12.478 -1843,1% 53.914 1165,1%

-5.000 738,6% -45.000 -972,6%
-5.000 738,6% -45.000 -972,6%

7.478 -1104,5% 8.914 192,5%
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2.1 Bestuursverslag

Stichting Unu Pikin heeft zich in 2006 bezig gehouden met verschillende projecten, waarvoor de
ontvangen gelden zijn ingezet. Deze projecten vallen direct binnen de doelstelling, zoals het
inrichten van schoolbibliotheken. Of ze zijn voorwaardenscheppend om deze doelstellingen te
halen, zoals de bouw van de werkplaats zodat meer schoolmeubilair gerenoveerd kan worden, en
tegelijkertijd meer sociaal zwakkeren een arbeidspiek konden vinden.

Projecten

Bibliotheken
In 2006 hebben we de Büchnerschool de inrichting van de bibliotheek geschonken. Hiervoor
hebben we een donatie gekregen van 40 MM uit Venhuizen. We hebben de school 6 hoge
boekenkasten, 4 lage boekenkasten, grote tafels en stoelen geschonken. Verder hebben ze een
computer en 2000 boeken gekregen zodat de school direct met het uitlenen van de boeken kon
beginnen. De school telt ongeveer 350 leerlingen, waarvan veel leerlingen afkomstig zijn uit sociaal
zwakke gezinnen.

De Surinaamse Onderwijsbibliotheek heeft 2000 duizend boeken ontvangen. Deze boeken
hebben zij vervolgens weer onder de scholen voor voortgezet onderwijs verdeeld.

Verder zijn er boeken gegaan naar diverse dorpen in Brownsweg via de Vereniging voor
Gemeenschapsontwikkeling en Verzelfstandiging. Brownsweg ligt in het Brokopondo district en telt
8 dorpen waar deze vrouwenbeweging actief is, oa met een eigen bibliotheek.

Voor de inrichting van de bibliotheek van de lagere school van het dorp Yaw Yaw, gelegen aan de
Boven Surinamerivier, zijn er veel dozen met boeken gestuurd. Deze zijn met de korjaal over de
rivier vervoerd.

Een groot gedeelte van deze boeken is afkomstig uit verschillende bibliotheken van West-Friesland
en uit de bibliotheek van de Grote Waal in Hoorn.

Meubilair en speeltoestellen
Aan de Nederlandse Basisschool hebben we meubilair voor de kleutergroep geleverd. Daarnaast
heeft de school bij ons 3 grote buitenspeeltoestellen besteld: een schommel, een afsluitbare
zandbak en een speelhuis. Dit klauter- en glijhuis hebben we in overleg met de leerkracht
ontworpen en in de primaire kleuren geschilderd.

In oktober 2006 hebben we een grote opdracht ontvangen van de Stichting Rooms Katholiek
Bijzonder Onderwijs. De komende jaren moeten we al het schoolmeubilair van de RKBO-scholen
renoveren. Daarnaast hebben we ook regelmatig hoge boekenrekken voor de RKBO-scholen in het
binnenland gemaakt.

De tweede en derde klassen van de 0.5. Peu et Content hebben dit jaar nieuwe tafels en stoelen
gekregen, gedoneerd door Stichting Peu et Content uit Nederland. Dit is onderdeel van een
langdurige samenwerking met deze stichting.

De drie kleutergroepen van de St Bernardusschool uit Bernardorp hebben een volledig nieuwe
inrichting gehad, verder zijn er kasten, bureaus en bureaustoelen naar deze school gegaan,
gedoneerd door de Stichting R.K. Projecten in Suriname uit Nederland.

Voor een nieuwe crèche in het dorp Dan aan de Boven Surinamerivier hebben we de volledige
inrichting mogen verzorgen. Ook is meubilair geleverd aan de lagere school in het indianendorp
Galibi I Langamancondre. En de kleuterschool in Kajana, gelegen aan de Gran Rio in het
binnenland van Suriname, is voorzien van nieuwe tafels en stoelen.
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Materialen
Naast boeken werden er ook andere materialen ingezameld en naar Suriname verscheept, zoals
sportkleding of speelgoed. Dit waren vaak eenmalige schenkingen van particulieren of verenigingen
die Stichting Unu Pikin in Suriname aan andere organisaties heeft overhandigd.

Zo is er een volleybalnet naar Brownsweg in Brokopono gegaan. Het tweede volleybal net is
gegaan naar het dorp Kajana aan de Gran Rio.
Van de Hoornse voetbalclub S.V. Hollandia hebben we voetbal hesjes en ballen ontvangen. Deze
zijn gegeven aan een voetbalclub in Pont Buiten, een buitenwijk van Paramaribo.
In dezelfde wijk is een judoclub actief, waar een brandweerman in zijn vrije tijd judolessen geeft
aan de jeugd van 5 tot 20 jaar. Zij hebben een aantal judopakken gekregen.

Een aantal dozen met knuffels zijn geschonken aan kindertehuis Betheljada, een tehuis voor
kinderen met ernstige lichamelijke en verstandelijke handicaps.

Werkplaats
Van verschillende donoren is geld ontvangen voor de bouw van de nieuwe werkplaats, zoals de
Nederlandse Ambassade in Suriname en Microprojecten, een fonds van de Europese Unie en het
Skan-fonds (Stichting Katholieke Noden) uit Nederland.
In oktober 2005 is begonnen met de bouwen de planning was om in april 2006 gereed te zijn. De
bouw heeft echter vertraging opgelopen, zoals dat niet ondenkbaar is in een ontwikkelingsland als
Suriname. Er was veel klein en groot oponthoudt, onder andere door cementschaarste of
problemen met de invoer van materialen.
De werkplaats kon uiteindelijk in augustus 2006 in gebruik worden genomen. Maar op dat moment
was er nog geen aansluiting op het elektriciteitsnet van de EBS. We hebben ons toen tot eind
december moeten behelpen met een generator Ilichtmotor die we als donatie hebben ontvangen.

In het begin van dit jaar hadden we 2 vaste medewerkers. De werkplaats van toen gevestigd in
een klaslokaal van de O.S.lI van Geyersvlijt. Na de verhuizing in augustus zijn er nog 2 vaste
medewerkers bijgekomen. In de maand september, de schoolvakantiemaand, zijn er nog 6 extra,
jonge werknemers bij gekomen. Sinds de verhuizing biedt de werkplaats een steeds meer mensen
een stage- en arbeidspiek. Daar hoorde ook een jongeman met een lichamelijke beperking bij. Na
zijn verhuizing van Paramaribo naar Mariënburg, aan de andere kant van de Surinamerivier, lukte
het helaas niet om vervoer te regelen. Hierdoor kon hij niet meer naar zijn werk komen.

Inbraken:
Van augustus tot december zijn er twee inbraken geweest met diefstal van koperen leidingen en
kranen, installatie draad, snoeren en schakelmateriaal. Ook was er een poging tot diefstal van een
buitenlamp welke door het gewicht van de lamp mislukte.
De dieven kwamen op ondenkbare plekken en manieren naar binnen. Inmiddels zijn op alle
noodzakelijke plaatsen dievenijzers aangebracht. Er is ook een alarminstallatie met
bewegingsalarm in de werkplaats geïnstalleerd. Dit bracht veel werk en extra kosten met zich mee.
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Fondsenwerving

Twee maal per jaar werd de nieuwsbrief verstuurd naar alle donateurs en andere qelnteresseerden.
De website leverde geregeld nieuwe geïnteresseerden en financiële en materiele schenkingen op.
Naast vaste donateurs, ontving Unu Pikin bijdragen van fondsen, kerken, maatschappelijke
organisaties en bedrijven.

Elk jaar ontvangt Unu Pikin een bijdrage van 40MM voor de inrichting van een bibliotheek. In 2006
is die besteed aan de inrichting van de bibliotheek van de Büchnerschool. Voor de bouw van de
nieuwe werkplaats heeft het Skan-fonds een grote bijdrage toegezegd.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen en / of nadere toelichting kunt u zich
wenden tot ondergetekende. .

Hoogachtend,
namens Stichting Unu Pikin

H. P. Dekkers
Penningmeester
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2.2 Balans per 31 december 2006
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

Totaal

31 december 2006

€ €

1.902

- 10 -

1.902

11.405

13.307
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31 december 2005

€ €

9.062
9.062

32.169

41.231
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2.2 Balans per 31 december 2006
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Overige reserves

Fondsen
Nieuwbouwfonds

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal

31 december 2006

€ €

17
22.052

-57.281

48.519

- 11 -

22.069

-57.281

48.519

13.307

SENSIBlE

31 december 2005

€ €

17
14.574

14.591

14.345
14.345

12.295
12.295

41.231
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2.3 Winst- en verliesrekening over 2006

2006 2005
€ € € €

-677 4.627
-677 4.627

16.588 49.847
15.911 54.474

2.913 1.389
2.913 1.389

12.998 53.085

149 829
-669

-520 829
12.478 53.914

-5.000 -45.000
-5.000 -45.000

7.478 8.914

Schoolmeubilair (brutomarge)
Bruto-marge

Bijdragen
Bruto resultaat

Overige stichtingskosten
Som der stichtingskosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

Mutatie fondsen

Resultaat
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2.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslag periode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van normen welke in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar worden
geacht. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor
zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings-
grondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar
geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.

Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd C.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening

Buitengewone baten en lasten
De buitengewone baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening
voortkomen en van incidentele aard zijn.
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2.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2006
€

31-12-2005
€

Overlopende activa
Bereaschool
Clarke school
Ned. Basisschool
R.K.B.O.
Buchnerschool
Stichting Peu et Content
Natsj
Marizo
Vordering op directie
Diversen

591
469
301
264
241

1.150

750
153
197

6.812
36

1.902 9.062

Liquide middelen
ING Bank rekeningen-courant EUR
GODO Rekening-courant SRD
GODO Rekening-courant EUR
GODO Deposito rekening
Kas

7.040
263
213

8.403
12.418

3.889
7.347
4.001

11.405 32.169
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2.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2006
€

Stichtingskapitaal
Stand per 31 december

Het stichtingskapitaal is gedurende de verslaggevingsperiode ongewijzigd gebleven.

2006
€

Overige reserve
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming

Stand per 31 december

14.795
7.257
22.052

FONDSEN

Nieuwbouwfonds

31-12-2006
€
-57.281

2006
€

Nieuwbouwfonds
Stand per 1 januari
Bij: Bijdrage Ned. Ambassade te Paramaribo
Bij: Bijdrage Micro Projecten
Af: Bouwkosten
Stand per 31 december

14.345
5.000

-76.626
-57.281

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2006
€

Overlopende passiva
Schuld aan familie Dekkers inzake nieuwbouw
Schuld aan familie Dekkers inzake werkkapitaal

46.019
2.500
48.519

SENSIBLE c

2005
€

17 17

2005
€

14.574

14.574

31-12-2005
€

14.345

2005
€

-1.508

20.000
25.000
-29.147
14.345

31-12-2005
€

9.795
2.500
12.295
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2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

2006 2005
€ €

Schoolmeubilair (brutomarge)
Verkoopopbrengsten
Af: Materiaalkosten
Af: Transportkosten
Af: Kosten vrijwillige medewerkers

16.520
-6.737
-1.700

-8.760

15.349
-5.776
-840

-4.106
-677 4.627

Bijdragen
Donaties en giften 16.588 49.847

In 2006 is van de Ned. Ambassade te Paramaribo een bedrag van 5.000 ontvangen ten behoeve van de
nieuwbouw van een werkplaats.

Overige bedrijfskosten
PR-kosten
Autokosten
Algemene kosten

379
1.287
1.247

188
657
544

2.913 1.389

PR-kosten
Fotokosten
Drukwerk

8
371

116
72

379 188

Autokosten
Brandstoffen
Reparatie en onderhoud

1.202

85
407
250

1.287 657

Algemene kosten
Advieskosten
Kantinekosten
Computerkosten
Verzekeringen
Communicatiekosten
Invoerrechten bedden Betheljada
Contributies en abonnementen
Diversen

221
164
12
703
92

135
22
33 409

1.247 544
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2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente rekening courant banken
Rentebate deposito

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie
Koersresultaat

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone lasten
Dotatie nieuwbouwfonds

- 18 -

2006
€

149

36
633
669

5.000
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2005
c

148
1

829

829

45.000
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