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VOORWOORD

V

oor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Initiat. In het
jaar 2014 heeft Stichting Initiat zich voornamelijk
beziggehouden de voorbereiding op het nieuwe project TVET
(Technical Vocational Education & Training). Dit project zal
plaatsvinden in het MYTC (Multipurpose Youth Training Center) dat
door de Liberiaanse stichting SHIFSD gebouwd werd met
ondersteuning van Stichting Initiat.
Onze activiteiten werden ruw verstoord door de uitbraak van het
Ebola-virus in Liberia. SHIFSD deed half augustus een dringend
beroep op Stichting Initiat voor hulp om verdere uitbraak van het
Ebola-virus tegen te gaan middels voorlichting en verspreiding van
hygiënepakketten in plattelandsgebieden.
Leeswijzer
Hoofdstuk 1 geeft de organisatiestructuur en visie van de stichting
weer. Hoofdstuk 2 beschrijft het TVET project. Hoofdstuk 3 gaat
over de activiteiten van Stichting Initiat in Nederland. Hoofdstuk 4
tot slot geeft het financiële verslag over 2014 en de begroting voor
2015, voorzien van een toelichting.
Wij wensen u veel leesplezier en willen graag van deze gelegenheid
gebruik maken om een ieder te bedanken die zich op enige wijze
heeft ingezet voor Stichting Initiat. Wij zien uit naar een goede
voortzetting in 2015!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van stichting Initiat
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1. STICHTING INITIAT
1.1 Doelstelling
Het doel van de stichting zoals vastgelegd in de statuten
luidt:
“Het tijdelijk verlenen van materiële en immateriële steun
aan initiatieven die gericht zijn op het opheffen of verzachten
van lokale sociaaleconomische onrechtvaardige verhoudingen
in Afrika.’’
Stichting Initiat tracht dit doel te bereiken door in Afrika:
 rechtstreekse financiële en materiële steun aan lokale
projecten te verlenen;
 advies en ondersteuning aan projectorganisatie via intensief
contact te verlenen;
En door in Nederland:
 informatie over de projecten te geven;
 financiële middelen en materialen bijeen te brengen.

1.2 Achtergrond
Stichting Initiat heeft sinds haar oprichting in 2002 zowel in
Burkina Faso, als in Ghana en Liberia veel ervaring opgedaan met
diverse ontwikkelingsprojecten.
Zo heeft de Stichting in 2005 samengewerkt met stichting
Wilde Ganzen in Burkina Faso. In dit project stond hygiëne
centraal en werd er samengewerkt aan het verstrekken van
materialen en voorlichtingen voor een betere hygiëne op
basisscholen in Linoghin.
Van 2003 tot en met 2007 heeft de Stichting wederom met
Wilde Ganzen samengewerkt, ditmaal aan een grootschalig
project ter bestrijding van de armoede door de verbetering van de
gezondheid en het verbeteren van de economische situatie door
middel van onderwijs en kennisoverdracht. De hoofdactiviteit van
dit programma was het geven van voorlichtingsprogramma’s,
waardoor er minstens 40.000 mensen zijn bereikt.
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Geertje, oprichtster van Stichting Initiat aanwezig bij een lokale
vergadering

Stichting Initiat, initiatief van Geertje Grondel
Na haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Zwolle verbleef Geertje
met regelmaat voor langere tijd in West-Afrika. Ze legde contacten met de lokale
bevolking en leerde de leefomstandigheden goed kennen. Op basis van deze
contacten zette Geertje zelfstandig diverse kleinschalige projecten op. Ze gaf
verscheidene Afrikanen de kans op een zelfstandig bestaan. Deze activiteiten
vertaalden zich op een gegeven moment in de steunsteentjes van de stichting
(zie pagina 8).
Langzamerhand nam de vraag van de Afrikaanse bevolking om
ondersteuning voor hun activiteiten toe. Zo ook de financiële omvang. Daarom
richtte Geertje in 2002 Stichting Initiat op. Dit gaf en geeft haar de mogelijkheid
om in Nederland een draagvlak voor har werk te ontwikkelen. Met de projecten
in de afgelopen jaren is veel ervaring en deskundigheid opgedaan, waardoor
Stichting Initiat momenteel startende ontwikkelingsorganisaties in Nederland en
organisaties in West-Afrika kan ondersteunen met advies.
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1.3 Organisatiestructuur

In 2014 bestond het bestuur van Stichting Initiat uit een dagelijks
bestuur van vijf personen, daarnaast is er één coördinator met een
specifieke taak binnen de stichting.
Geertje Grondel
Judith Kinds
Folkert Jan Hemrica
Annelies Penterman
Kristina van Alfen

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen Bestuurslid
Algemeen Bestuurslid

Joyce Kievit
Vacant

Coördinator kraamactiviteiten
Coördinator PR & Communicatie

Daarnaast zijn er enkele vrijwilligers die zich inzetten tijdens
verschillende activiteiten. Alle Initiat-ers dragen hun steentje bij op
basis van vrijwilligheid en interessegebied. Dit kan per periode
wisselen. De continuïteit van onze stichting wordt gewaarborgd
door bestuursvergaderingen, tweejaarlijkse Algemene
Ledenvergaderingen, regelmatig mailverkeer en zo nodig
tussentijdse afspraken.
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2. PROJECTEN
Voor Stichting Initiat stond 2014 in eerste instantie in het teken
van het beoordelen van de projectaanvraag TVET, wat een vervolg
is op het MYTC project welke in 2013 is afgerond.

2.1

Multipurpose Youth Training Centre (MYTC)

Oorlog is een fundamenteel obstakel voor ontwikkeling. De veertien jaar
durende oorlog in Liberia, die zich afspeelde tussen 1989 en 2003, heeft voor
jongeren het normale ontwikkelingsproces naar volwassenheid verstoord.
Jongeren en jongvolwassenen tussen de 15 en 35 jaar hebben door de
aanwezigheid van de oorlog en een gebrek aan educatie niet de handvatten
gekregen om hun verantwoordelijkheid te kunnen dragen in de huidige
naoorlogse samenleving. Bovendien werden veel jongeren tijdens de oorlog
geronseld als kindsoldaten en was de positie van onderdrukte vrouwen en
kinderen tijdens deze oorlog erg kwetsbaar. Dit heeft gezorgd voor een
verstoorde gewetensontwikkeling en vorming van waarden en normen
betreffende mens- en maatschappijbeeld.
Het MYTC bestaat uit zes trainingsruimten, een vergaderzaal, drie
kantoren, een badkamer en opslagruimten. Daarnaast bouwde
SHIFSD een put en vier toiletten voor mannen en vrouwen op het
terrein.
Tijdens de bouw van het centrum kwam SHIFSD voor diverse
uitdagingen te staan. Zo hebben veranderende landelijke
regelgeving, onbetrouwbare aannemers en diefstal van
bouwmaterialen gezorgd voor vertraging bij het afronden van de
bouw. SHIFSD nam haar verantwoordelijkheid en zorgde ervoor dat
de bouw op 13 november 2013 afgerond werd. Ondanks dat het
gebouw op sommige punten nog afgewerkt moet worden, is het in
januari 2014 in gebruik genomen.
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2.2

Noodcampagne Ebola

Echter, zoals onze voorzitter ook in de inleiding al beschreef
werden wij in 2014 geconfronteerd met een spoedaanvraag voor
een noodcampagne omtrent de Ebola uitbraak in Liberia. Onze
eerste zorg ging uit naar onze samenwerkingspartner. Wij beslisten
dat Stichting Initiat niet anders kon dan onze partner te steunen in
hun strijd tegen Ebola. Middels het geven van voorlichting en het
distribueren van hygiëne pakketten aan de allerarmsten hebben zij
geprobeerd het Ebola virus tegen te gaan. Middels een publieke
campagne wist Stichting Initiat meer dan €5000 euro op te halen
voor deze noodcampagne. Hiervan heeft SHIFSD voorlichting
gegeven en hebben zij tapkranen met chloor uitgereikt in de
landelijke gebieden rondom Monrovia. Ruim 2000 huishoudens zijn
hiermee bereikt, verspreid over 25 landelijke gemeenschappen in
Monteserrado County.
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2.3 Technical and Vocational Education and
Training (TVET)
TVET staat voor ‘Technical and Vocational Education and Training’.
De onderwijsprogramma’s die in het centrum worden aangeboden
zijn gericht op jongeren tussen de 15 en 35 jaar oud. Deze
jongeren hebben nog niet eerder onderwijs gevolgd of school
vroegtijdig verlaten, waardoor er weinig kans is op zelfontplooiing.
Er zullen 1500 jongeren direct profiteren van de activiteiten
in het centrum. SHIFSD beoogt met de onderwijsprogramma’s de
jongeren te veranderen in effectieve en nuttige burgers. Daardoor
zullen zij in staat zijn bij te dragen aan het democratische proces in
Liberia, gericht op vrede en opbouw. Elke student zal een effect
bemerken op zijn of haar zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en
niveau van leven qua inkomen, gezondheid en ontwikkeling.
De onderwijsprogramma’s zullen beroepsopleidingen inhouden,
zoals een beroepsopleiding tot timmerman of automonteur.
SHIFSD zal dit gaan doen via een nationaal geaccepteerd
curriculum.
Elke opleiding zal in twee fasen gegeven worden, namelijk de
beginnersfase van 1 jaar (basic level) en een gevorderde fase van
2 jaar (intermediate level). Jongeren zullen tijdens de opleiding
toetreden tot de arbeidsmarkt en worden in staat gesteld om te
concurreren in de lokale, regionale en internationale arbeidsmarkt.
De opleidingen zullen gegeven worden op het MYTC.
Stichting Initiat zal naar verwachting in 2015 bijdragen aan
het TVET-project. Op het moment van schrijven is Stichting Initiat
bezig met het beoordelen van dit nieuwe projectvoorstel. Het plan
is dat Initiat in eerste instantie één of twee opleidingen zal gaan
financieren, waarbij SHIFSD de kans krijgt om de benodigde
capaciteiten op te bouwen om een opleidingsinstituut succesvol te
runnen. Ook zal Initiat zelf haar capaciteiten omtrent TVET zullen
moeten vergroten, zodat zij samen met SHIFSD het
opleidingscentrum tot een succes kan maken. De beoordeling heeft
vertraging opgelopen, vanwege de Ebola uitbraak in de 2e helft van
2014. Hierdoor heeft SHIFSD haar personeel ingezet om de
uitbraak verder tegen te houden en heeft het projectvoorstel een
aantal maanden stil gelegen.

2.4 Contacten met de partnerorganisatie
Stichting Initiat onderhield het afgelopen jaar via de e-mail en
telefoon contact met SHIFSD over het projectvoorstel en over de
Ebola-uitbraak. Stichting Initiat heeft hiervoor een noodcampagne
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opgezet, waardoor SHIFSD in staat was om in de rurale gebieden
om Monrovia heen chloor en emmers uit te delen en voorlichting te
geven over Ebola. Onze vaste contactpersoon bij SHIFSD is
Jeremiah Burgess, voorzitter van de stichting. Wij vroegen hem
zijn ervaring met ons kort op papier te zetten. Hier volgt een
citaat:
‘Over het algemeen, ondanks de grote uitdagingen en de lessen die
geleerd zijn, wordt de samenwerking tussen SHIFSD en Initiat
gekenmerkt door wederzijds respect, tolerantie en bovenal Initiat’s
verbintenis om anderen te helpen zichzelf te helpen, onafhankelijk
van de langzame vooruitgang in de realisatie van de gezette
doelstellingen.’

2.5

Steunsteentjes

Steunsteentjes worden ingezet als een directe actie op het moment
dat met een kleine financiële bijdrage hulp kan worden geboden
om op korte termijn een duurzaam resultaat te behalen. Op elke
reis naar Afrika komen vrijwilligers van Stichting Initiat situaties
tegen, waar ze graag met een kleine bijdrage zouden helpen om
iemand op duurzame wijze door een moeilijke periode te helpen.
Een voorbeeld hiervan kan zijn: iemand met langdurende kiespijn
die zijn werk al drie maanden moeilijk kan doen. Door het ter
plekke betalen van tandartskosten kan deze man weer aan de slag
en heeft hij weer inkomen om zijn gezin te onderhouden. Het kan
ook een kleine investering zijn om iemand ter plekke aan werk te
helpen, een verbetering van de woonomstandigheden of iemand
die weer naar school kan. Zo kan iedereen een steunsteentje
bijdragen.
Tijdens de reis van Joyce en Geertje naar Burkina Faso
eerder dit jaar zijn er T-shirts uitgedeeld aan de Primaire Publique
Paspanga D school in Ouagadougou. De T-shirts zijn gedoneerd
door de Koningin Wilhelmina School in Apeldoorn. Bedankt
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daarvoor! De directeur (links op de foto), de vicedirecteur (rechts
op de foto) en de kinderen zijn er ontzettend blij mee! Leuk om te
weten over deze school is dat de kinderen instromen op hun niveau
in plaats van op de basis van hun leeftijd, zo krijgt elk kind
passend onderwijs!
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3. ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
3.1 Fondsenverwerving
In 2014 heeft er geen fondsenverwerving voor een regulier project
plaatsgevonden. Stichting Initiat richtte zich op het voorbereiden
van het TVET-project.
We hebben echter hard gewerkt aan de fondsenwerving voor de
strijd tegen Ebola via social media, crowdfunding en het
aanschrijven van fondsen. We ontvingen diverse particuliere
donaties. Daarnaast kregen we na het aanschrijven van fondsen
twee grote giften waarmee Stichting Initiat de begroting voor de
noodcampagne kon dekken. Voor het financiële overzicht van
2014, zie paragraaf 4.1.

3.2 Publieksactiviteiten
Stichting Initiat vindt het belangrijk dat er in Nederland aandacht is
voor de minder bedeelde medemens en vindt het haar
verantwoordelijkheid om in Nederland voldoende belangstelling te
wekken voor ontwikkelingssamenwerking. Daarom hebben wij ons
ook in 2014 weer op verschillende manier gemanifesteerd in de
samenleving.

Persberichten
We hebben persberichten over de strijd tegen Ebola gestuurd naar
kranten, radio en televisie. RTV Apeldoorn en TV Gelderland namen
interviews af. Klik op deze link om het interview bij RTV Apeldoorn
terug te kijken.

Kraamactiviteiten
De stichting probeert zoveel
mogelijk deel te nemen aan
braderieën en markten om zo
producten te verkopen en de
doelstellingen en het werk van de
stichting onder de aandacht te
brengen. In 2014 stond de
stichting op Springtime en het
Mondial Festival in Apeldoorn en
de lentefair en kerstroute in Kiel
Windeweer. Daarnaast verkochten
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wij onze artikelen via Marktplaats.nl, tijdens rommelmarkten en in
een pop-up store. De producten voor de kraam worden zoveel
mogelijk lokaal ingekocht in West-Afrika.

Social media
Al enige tijd heeft de stichting een Facebook pagina, waar
regelmatig updates worden geplaatst over projecten en andere
relevante informatie. Ook heeft de stichting een pagina bij GoedTV,
YesWeCare en MyWorld. Op deze pagina’s worden ook zoveel
mogelijk updates geplaatst door onze vrijwilligers.
Klik op een logo om meteen naar de desbetreffende website te
gaan!

Beursvloer
In 2014 nam Stichting Initiat voor het eerst deel aan Beursvloer
Deventer.
De volgende matches werden gemaakt:
- ontwerp website door IT-loket
- ontwerp Pr-materiaal door FokkOntwerp
- workshop persberichten schrijven door Wegener
- workshop penningmeesterschap door Rabobank
- artikel in Over & Uit Deventer
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3.3 Samenwerkingsverbanden
Stichting Initiat werkt binnen Nederland samen met de hieronder
vermelde organisaties.

Mondial is het platform voor ontwikkelingssamenwerking binnen de
gemeente Apeldoorn en faciliteert via deze weg uitwisseling van
expertise en coördinatie van subsidiegelden vanuit de gemeente.
Stichting Initiat kan ieder jaar een bedrag voor PR- en
administratiekosten vanuit deze subsidie vergoedt krijgen.
Daarnaast heeft Mondial een collectieve verzekering voor
vrijwilligers van de bij hen aangesloten organisaties. Er wordt vier
keer per jaar een vergadering gehouden waarbij alle aangesloten
Stichtingen aanwezig zijn. Tijdens deze vergaderingen worden
ervaringen uitgewisseld en komen regelmatig experts een
presentatie houden over bepaalde onderwerpen.
www.mondial-apeldoorn.nl

www.mondial-apeldoorn.nl

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Zij geven financiële
steun, kennis en expertise bij projecten die voortkomen uit
gezamenlijk initiatief van mensen die in armoede leven, hun
gemeenschap en initiatieven van bevlogen Nederlanders. De
projecten zijn kleinschalig en leiden tot zichtbare resultaten.
Regelmatig hebben wij contact met Wilde Ganzen voor advies,
bijvoorbeeld over de TVET projectaanvraag. Daarbij heeft Wilde
Ganzen de geworven fondsen van het MYTC project verdubbeld,
waardoor er genoeg fondsen waren geworven om het centrum te
bouwen.
www.wildeganzen.nl
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Partin is een brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI’s).
Zij willen deze initiatieven een stem geven bij discussies over
ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van deze
groep. Voor Initiat betekent dit vooral een platform van uitwisseling.
Tijdens de jaarlijkse Partin dag doen wij veel connecties op. Ook
organiseert Partin regelmatig themadagen waar wij aan kunnen
deelnemen.
www.partin.nl

Bureau Internationale Samenwerking (BIS) is het instituut in
Nederland waar begeleiding van Particuliere Initiatieven wordt
gecombineerd met fondsenverweving voor de projecten die
vrijwilligersorganisaties willen uitvoeren. Regelmatig hebben wij
contact met Martine Stoppelenburg, algemeen directeur van BIS,
voor adviezen. Zij heeft ook de fondsenverwerving van het MYTC
project mogelijk gemaakt en wij hopen weer op haar steun bij de
fondsenverwerving voor het TVET project.
www.bureauinternationalesamenwerking.nl
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4. FINANCIEEL VERSLAG
4.1 Balans per 31.12.2014
Balans per 31-12-2014
Debet

Credit

Vlottende
Activa
Voorraad
Goederen

€

825,00

In kas

€

-

Liquide
Middelen
Bankrekening

€

1.323,50

Totaal

€

2,148,50

Reservering
Reservering
Initiat

€2,148,50

Totaal

€2.148,50

4.2 Resultatenrekening 2014
Per 01-01-2014: €2.210,51
Uitgaven

Inkomsten

OrganisatieKosten

Subsidies

Reiskosten

€

ING

€ 118,30

Subsidie
Mondial

€ 843,68

Donaties

Kamer van
Koophandel

€-

LidmaatschapsKosten Partin

€

Scholing

16,64

60,00

€ 111,00

Vaste
donateurs,
particulier

€ 115,00

Eenmalige
donaties,
particulier

€ 513,00
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Organisatiekosten € 134,00
PR

Vaste
donateurs,
Bedrijven

Kosten website
Abonnement

€

PR-middelen

€ 226,99

26,98

Activiteiten
Activiteitenbudget €

75,00

€ 410,00

Spoedactie
Ebola,
particulier

€1.488,00

Spoedactie
Ebola, fondsen

€1.000,00

Projecten

Activiteiten

Noodhulp Ebola € 300,00
Spoedactie Ebola €4.978,45
Steunsteentjes
€
30,00

Verkoop

€ 840,67

Afname
reservering

€867,01

Totaal

€6.077,36

Totaal

€6.077,36

4.3 Toelichting op de resultatenrekening 2014
Organisatiekosten
De organisatiekosten zijn ten opzichte van 2013 nagenoeg gelijk
gebleven. Deze bestonden in 2014 voornamelijk uit extra
boekingskosten voor de projectfinanciën van het Ebolaproject.
Lidmaatschapskosten voor de Kamer van Koophandel stonden voor
2014 nog begroot, maar onderhand zijn wij te weten gekomen dat
hier sinds 2013 geen lidmaatschapskosten meer voor in rekening
worden gebracht. De bankkosten bij de ING stijgen, zoals ieder
jaar, licht door. In 2014 zijn we het opleidingsbudget licht
overschreden. Dit is vooraf goedgekeurd door het bestuur omdat
de aangeboden kennis in deze cursussen goed bruikbaar is binnen
het bestuurswerk van de stichting met het oog op de groter
wordende projecten.

PR & Subsidies
In 2013 zijn er kosten voor PR middelen gemaakt voor het
Ebolaproject en de kraamactiviteiten, deze kosten worden betaald
vanuit de toegezegde PR subsidie van Mondial Apeldoorn.
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Het gedeclareerde bedrag voor de PR subsidie van 2013 is in 2014
door Mondial uitgekeerd.

Donaties
De maandelijkse vaste donaties zijn ten opzichte van 2013 licht
gedaald. De eenmalige donaties zijn daarentegen flink gestegen in
vergelijking met voorgaand jaar.
Daarnaast heeft Stichting Initiat in de tweede helft van 2014 het
Ebolaproject in het leven geroepen. Waarmee, binnen twee maand,
het benodigde projectbedrag is toegezegd en binnengehaald. Zoals
u kunt zien staan de inkomsten en uitgaven van deze projectgelden
onder een aparte kop vermeld in de resultatenrekening.

Activiteiten
Vanaf 2014 wordt er gewerkt met een vast besteedbaar bedrag
van €75,00 aan activiteitengeld. Hiermee heeft onze vrijwilliger
Joyce investeringen gedaan als o.a. kraamkosten en inkoop van
goederen. Hiermee heeft zij een bedrag van € 840,67 opgehaald
door verkoop van goederen op Marktplaats, tijdens fairs en
markten en in een 2e hands kledingwinkel.

Conclusie
Er is een afname van de reservering opgetreden van € 2.338,69
doordat de toegezegde projectdonatie van stichting JONG van €
4.000,- al wel is uitbetaald in 2014 maar nog niet is ontvangen.

4.5 Begroting 2015
Per 01-01-2015: €1.323,50
Uitgaven

Inkomsten

OrganisatieKosten

Subsidie

Reiskosten

€150,00

Bankkosten

€125,00

LidmaatschapsKosten Partin
€60,00
Scholing

€100,00

Jubileumfeest

€100,00

Reserve

€ 25,00

Vaste bijdrage
Mondial

€ 200,00

PR-subsidie
Mondial

€1.000,00

Kraamactiviteiten
Verkoop voor
organisatiekosten

€ 435,00
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Donateurs
PR
Bedankkaarten
+ verzending
Drukwerk PR
uitingen
Onderhoud
website

€100,00

€ 500,00

Eenmalige
donateurs

€ 300,00

€700,00

Project

€200,00

Educatieproject
SHIFSD (BIS)

Projecten
Steunsteentjes

€200,00

TVET
SHIFSD

€17.007,58

Reservering

€2940,76

Totaal

Vaste donateurs

€21.708,34

€9.354,17

Vermeerdering
Wilde Ganzen

€9.354,17

Marktverkoop voor
project

€ 565,00

Totaal

€21.708,34

4.6 Toelichting op de begroting
Exploitatiebegroting
Organisatiekosten onder het kopje organisatiekosten zijn een
aantal posten nagenoeg hetzelfde aangehouden als in het
afgelopen jaar. Het gaat hierbij o.a. om de reiskosten, bankkosten
en lidmaatschapskosten voor Partin. De post lidmaatschap KvK is
vervallen omdat hiervoor sinds 2013 geen lidmaatschapskosten
betaald hoeven te worden. Tevens is de post portokosten vervallen
en ondergebracht bij de reserve. Dit omdat dit bedrag, met het
vele mail- en internetverkeer nagenoeg verwaarloosbaar is
geworden.
Gezien de ontwikkelingen binnen de organisatie en de projecten is
er een aparte post voor opleidingskosten gekomen. Wij vermoeden
deze reservering nodig te hebben om in het komende jaar de
ruimte te hebben meer kennis op te doen in het behandelen van
projecten op het gebied van onderwijs. Tot slot is voor 2015 een
bedrag begroot voor een jubileumfeest omdat Initiat aan het begin
van 2015 haar 12,5 jarig bestaan heeft gepasseerd.
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PR & Subsidies
Voor het jaar 2015 is bij Mondial Apeldoorn een eenmalige donatie
en een donatie voor de onkosten voor het aanschaffen van PR
materiaal ingediend en goedgekeurd.

Kraamactiviteiten
Per jaar reserveren wij 75,- investeringskosten voor het
ondernemen van activiteiten. Een deel van de opbrengst van de
gedane activiteiten komt ten goede aan de organisatiekosten van
Initiat, een ander deel van de opbrengst vindt u terug in de
projectbegroting.

Projectbegroting
Uitgaven
Op dit moment is alleen het bedrag voor steunsteentjes begroot.
Daarnaast verwachten wij uitgaven voor het TVET project wat wij
dit jaar hopen te gaan starten. Op dit moment zijn de correcte
financiële cijfers hiervoor nog niet binnen het bestuur besproken.
Er wordt dus nog gewerkt met de oorspronkelijke en verouderde
cijfers.
Inkomsten
De inkomsten voor het project worden uitgesplitst in eigen
actieopbrengst, actieopbrengst in samenwerking met BIS en
actieopbrengst van Wilde Ganzen. De eigen actieopbrengst bestaat
uit eenmalige donaties, vaste donaties van onze vaste donateurs
en opbrengsten uit kraamactiviteiten. Voor de actieopbrengst i.s.m.
BIS werken wij samen met het Bureau Internationale
Samenwerking die ons inhoudelijk en praktisch ondersteund in het
doen van een realistische projectaanvraag bij passende
vermogensfondsen. Ook voor het TVET project mogen wij weer een
samenwerking met Wilde Ganzen aangaan, die het totaal
opgehaalde actiebedrag zal vermeerderen met 55%.
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