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1. JAARREKENING
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1.1

Bestuursverslag

Algemeen
We zijn blij dat we ons financiële jaarverslag van 2008 kunnen presenteren. Dit jaarverslag heeft wat
lang op zich laten wachten. Onze excuses daarvoor.
In 2008 is er weer veel werk verzet. De stichting wordt steeds professioneler en de achterban in
Nederland en in Suriname groeit gestaag.
Vorig jaar, op 5 januari 2007 is onze nieuwe werkplaats in Paramaribo officieel geopend door Mevr
Liesbeth Venetiaan. In januari 2008 hebben we het 5-jarig-bestaan van de stichting gevierd
(opgericht op 20 november 2003) en het feit dat we een jaar in de nieuwe werkplaats gehuisvest
waren.
Ook dit jaar werden 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 2008 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 vormden
daarin een belangrijke schakel, maar ook aandacht in de media, dankzij onze deelname aan de Made
in Suriname Beurs te Paramaribo.
Op 29 mei 2006 is 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.

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

is

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

is

Unu Pikin Nederland:
Helga Stortelder, Voorzitter
Mary Ruiter, Secretaris
Susanne Dekkers, Penningmeester
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.
Projecten
Stichting Unu Pikin heeft zich in 2008 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.
In 2008 hebben weer meer mensen met een beperking en sociaal zwakkeren een arbeidsplaats
gevonden in de Sociale werkplaats.
Bibliotheken
Regelmatig kwamen leerkrachten naar de werkplaats in Paramaribo om boeken te halen voor hun
schoolbibliotheek. Ook leerkrachten uit het binnenland kwamen regelmatig dozen met boeken
ophalen.
Een groot gedeelte van de boeken was afkomstig uit verschillende bibliotheken van West-Friesland.
Ook bij de bibliotheken in Zoetermeer en Bussum konden we regelmatig boeken ophalen. Ook
particulieren schonken boeken, die wij vervolgens naar Suriname verscheepten.
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.
Werkplaats
In 2005, 2006 en 2007 is van verschillende donoren geld ontvangen voor de bouw van de nieuwe
werkplaats, zoals de Nederlandse Ambassade in Suriname, Microprojecten (een fonds van de
Europese Unie) en van het SKaN-fonds (Stichting Katholieke Noden) uit Nederland.
In 2008 hebben we in de werkplaats een 2e kantoor gebouwd, de keuken en de kleedruimte voor het
personeel.
Op 1 januari 2008 werkten er 5 vaste medewerkers, de heren Monkou, Fullington, Romano, Sirano
en Roxan. Xaverio kwam er in april als vast medewerker bij.
Daarnaast kwam er na schooltijd en in de schoolvakanties een vaste groep jongens en meisjes
werken: Marciano, Furgill, Shilton, Aglaya, Ivanildo, Alaina, Chekita, Lucien, Imiliano, Romario en
Karinsa.
Meubilair en speeltoestellen
• Voor Stichting Schoolhulpproject Suriname uit Rotterdam hebben we 1000 setjes (stoel en tafel)
schoolmeubilair gemaakt voor verschillende scholen in Paramaribo en de districten.
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•

Voor het kinderhuis Huize Campagne hebben we een klim- en klauterhuis met glijbaan en een
schommel gemaakt.

•

Ook in 2008 hebben we voor de Stichting Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs meubilair
gerenoveerd.

•

Voor de A.R.Einaarschool in Para hebben we twee klassen van gerenoveerd meubilair voorzien.
Dit was een opdracht van de Kon. Wilhelminaschool en de Asch van Wijckschool uit Rotterdam.

•

Voor de Bereaschool hebben we een groot hekwerk gemaakt, zodat het schoolerf af te sluiten is.

•

Voor de St Thaddeusschool in Groningen (in Suriname) hebben we nieuw meubilair geleverd. De
kleuterklassen hebben groepstafels, stoelen en kasten gekregen. De overige klassen hebben
allemaal een hoge afsluitbare kast gehad en waar nodig is het meubilair vernieuwd. Dit was een
opdracht van de Stichting Peu et Content in Nederland.

•

Er is meubilair gemaakt voor de Ansanischool, de school in Djumu aan de Boven Surinamerivier.

•

Er zijn stoelen geleverd aan het Sint Vincentiusziekenhuis.

Vrijwilligers
Regelmatig kwamen er vrijwilligers uit Nederland voor een korte of langere tijd meewerken in de
werkplaats. Zij vonden ons via de bemiddelingsorganisatie Stichting Projecthulp Suriname of via onze
website. Jouke en Marion komen regelmatig terug naar Suriname, en waren in 2008 ieder ongeveer 6
maanden aan het werk.
We zijn alle vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet.
Kinderactiviteiten
In oktober 2008 zijn op 4 scholen in Paramaribo, de O.S. Fluschool, de O.S. Peu et Content, de O.S.II
van Geyersvlijt en de Büchnerschool (EBGS) naschoolse kinderactiviteiten gestart. De kinderen van
de 4e en 5e klas konden hier gratis aan meedoen. Het doel van deze activiteiten was taalbevordering.
Dit gebeurde d.m.v. allerlei taalspellen, interviews, het maken van een krant, enz. Deze activiteiten
werden uitgevoerd door Nederlandse stagiairs.
Jongerenuitwisseling
Dit jaar heeft er opnieuw een jongerenuitwisseling plaatsgevonden tussen Stichting Unu Pikin
Nederland en Stichting Unu Pikin Suriname, gefinancierd vanuit Xplore, een subsidieprogramma van
de Nederlandse overheid. Met het project “Kijk Ons Eens” hebben 10 jongeren uit Noord-Holland, 3
weken in Suriname vrijwilligerswerk gedaan, onder andere in de werkplaats, in het binnenland en op
een school. Terug in Nederland hebben ze presentaties gehouden over hun ervaringen en op die
manier gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van Unu Pikin.
Geschenktasjes
Ook dit jaar zijn er weer geschenktasjes uitgedeeld op de O.S.II Geyersvlijt aan de kinderen die ook
meedoen met het “broodjesproject”.
De medewerkers van de werkplaats hebben aan het begin het schooljaar (oktober) een schoolpakket
gekregen.
Project Nisajid
In november 2008 zijn we het project Nisajid gestart. Nisajid is een meervoudig gehandicapte jongen
van 14 jaar. Hij woonde met zijn familie in een krot. Met behulp van het Ministerie van Sociale Zaken
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in Suriname, LISP (een Surinaams financieringsprogramma voor mensen met - zeer- lage inkomens),
steun in-natura uit Suriname en donateurs uit Nederland heeft de stichting een huis voor hem, zijn 3
zusjes en ouders laten bouwen. Dit project loopt tot midden 2010.
Samenwerkingsverband
In 2007 zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met de Nederlandse Stichting
Schoolhulpproject Suriname (SHPS), die regelmatig containers met schoolmeubilair naar Suriname
verscheept. Ook in 2008 werden deze containers op ons terrein gelost. Regelmatig mochten we
materialen, zoals boeken en educatief materiaal met deze containers meegeven. Deze hebben we
doorgegeven aan organisaties en instellingen in Suriname.
Fondsenwerving
Twee maal per jaar werd de nieuwsbrief verstuurd naar alle donateurs en andere geïnteresseerden.
De website leverde geregeld nieuwe geïnteresseerden en financiële en materiële schenkingen op.
Naast vaste donateurs, ontving Unu Pikin bijdragen van fondsen, kerken, maatschappelijke
organisaties en bedrijven.
Van Beijerinck BV, WAGRO, een compostverwerkingsbedrijf, uit Bodegraven is er een gift van
€ 5.000,00 ontvangen.
Van de Hypotheker in Hoorn is in verband met het project “Kijk Ons Eens” een gift van
€ 3.500,00 ontvangen.
Het Sportcentrum Body-Fit in Nieuwegein heeft ons de opbrengst van hun Spinningmarathon
geschonken groot € 1.860,00.
Elk jaar ontvangt Stichting Unu Pikin een bijdrage van 40MM uit Venhuizen voor de inrichting van
een bibliotheek. 40 MM organiseert een wandelloop voor diverse organisaties in derde-wereldlanden. In 2008 is dit besteed aan de inrichting van de bibliotheek van de George Asinschool, een
school voor voortgezet onderwijs.
Jaarverslag
Dit jaarverslag is wederom samengesteld door een vrijwilliger die via La Luz (bemiddeling voor hoger
opgeleiden) bij ons is terechtgekomen. René van der Velden is in het dagelijks leven werkzaam als
accountant.

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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1.2 Balans per 31 december 2008
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2008
€
€

31 december 2007
€
€

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

5.737

-

Vlottende activa

Voorraad materialen en gereedschappen

1.250

Vorderingen en overlopende activa

4.931

589

Liquide middelen

22.898

33.029

Totaal activazijde

-

. ...
. 29.079

.....
. 33.618

34.816

33.618
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1.2 Balans per 31 december 2008
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Algemene reserve

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde

31 december 2008
€
€

17
22.725

31 december 2007
€
€

17
10.195
22.742

10.212

. 12.074

.
..
. 23.406

34.816

33.618
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1.3 Staat van baten en lasten over 2008

2008
€

Omzet schoolmeubilair
Kostprijs schoolmeubilair
Bruto-marge schoolmeubilair

€

€

48.410
. . .. .
. 46.591

Schenkingen en donaties
Overige baten
Som der baten

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Som der lasten

2007

38.261
.....
. 34.520
1.819

3.741

.....
. 10.841
6.999
19.659

…..47.580
5.718
57.039

545
4.731
934
982

Exploitatie saldo

€

550
7.314
500
1.149
1.775
7.192

11.288

12.467

45.751

Rentebaten

48

Rentelasten

51

359

Koersverschillen en bankkosten
Som der financiële baten en lasten

66

32

Saldo van baten en lasten

-

63

-327

12.530

45.424
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1.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.
De uitbreidingen en verbouwingen worden afgeschreven in vijf jaar.
Voorraad materialen en gereedschappen
De vooraad materialen en gereedschappen wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.
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.
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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
waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd of de
diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen
zodra deze voorzienbaar zijn.
Omzet schoolmeubilair
Onder omzet schoolmeubilair 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.
Kostprijs schoolmeubilair
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten
toe te rekenen kosten.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de
verwachte economische levensduur.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten
en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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1.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
2008
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

€

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

-

Investering verbouwingen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Mutaties 2007

5.737
5.737

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

5.737
5.737

De terreinen zijn geen eigendom van de Stichting Unu Pikin. De nieuwbouw is gefinancierd
uit het nieuwbouwfonds, uitbreidingen en verbouwingen worden geactiveerd en in vijf jaar
afgeschreven. De verzekerde waarde van de opstallen bedraagt circa € 115.000
2008
Vorderingen
€
Debiteuren

2007
€

4.200

.

Vordering op medewerkers

. ..616

589
..

Overige vorderingen

. ..115

-

4.931

589

Liquide middelen
ING Bank

12.981

5.585

GODO Bank

…..148

428

Kas

..9.769

27.016

22.898

….33.029
12
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1.5 Toelichting op de balans
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2008
€

2007
€

Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december

17
17

17
17

Het stichtingskapitaal is gedurende de verslaggevingsperiode ongewijzigd gebleven.

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Onttrekking t.g.v. nieuwbouwfonds
Stand per 31 december

10.195
12.530
12.074

22.052
45.424
-57.281
10.195

9.180
1.398
1.496
12.074

13.519
5.000
3.837
1.050
23.406

Kortlopende schulden
Rekening-courant familie Dekkers
Te betalen Stichting Schoolhulp Project
NJI Subsidie "Geef Jezelf Kleur"
NJI Subsidie "Kijk Ons Eens"
Terug te betalen aan deelnemers "Kijk Ons Eens"
Nog te betalen huur Kashmirstraat
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1.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2008
€

2007
€

Kostprijs schoolmeubilair
Materiaal en gereedschap
Onkostenvergoedingen
Transport

20.830
24.882
879
46.591

19.925
13.900
695
34.520

6.564
435
6.999

5.637
81
5.718

375
14
156
545

67
269
214
550

1.019
1.328
840
558
1.139
-153
4.731

6.447
564
298
217
-212
7.314

Overige baten
Projectsaldo "Geef Jezelf Kleur"
Projectsaldo "Kijk Ons Eens"
Diversen

Overige personeelskosten
Medische kosten
Studie kosten
Kantine

Huisvestingskosten
Onderhoud gebouwen
Termietenbestrijding
Energie
Beveiliging
Schoonmaken
Doorbelasting huur en energie
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1.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2008
€

2007
€

Autokosten
Brandstof
Reparatie en onderhoud

829
105
934

994
155
1.149

449
104
255
147
27
982

890
293
416
22
154
1.775

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Communicatie
Nieuwsbrief
Representatie
Contributies en abonnementen
Diversen
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