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Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag
2014 gewonnen: met het mininsterie van
In 2013 heeft Hi-Gene
de aanmoedigingsprijs
buitenlandse zaken de business case verder te ontwikkelen en te brainstormen over verdere
mogelijkheden en ontwikkelingen
binnen WASH.
Datum: 30-4-2015
Na de oprichting van stichting Hi-Gene was het ons primaire doel om een succesvol en
complementair partnership op te zetten met als doel resultaatgerichte duurzame impact te
kunnen creëren voor gebieden in ontwikkelingslanden. In Vitens Evides International (verder
te noemen VEI) vonden wij onze geschikte partner. Een organisatie met de juiste lokale
kennis en een breed (lokaal) netwerk waar Hi-Gene als kennispartner op het gebied van
hygiëne de perfecte add-on is.
Naast het opzetten van het partnership is er ook uitvoering gegeven aan de te bereiken
doelstellingen. Zo is er advies geweest over de hardware waardoor inmiddels 10 basisscholen
met 1000 schoolgaande kinderen per school voorzien zijn van sanitatie met anti-bacteriële
coating. Een belangrijke stap in duurzame bouw maar vooral in voorbereiding op een
professionelere benadering van schoonmaak en hygiëne.
Daarnaast heeft Hi-Gene onderzoek gedaan, samen met partners alsmede zelfstandig naar de
lokale context en behoeften. Zo is er bijgedragen aan de ge-hydrological onderzoek naar
geschikte waterstromen in west Kenia en is er bijgedragen aan een scoping study aangaande
de willingness to pay in dit zelfde gebied. De uitkomsten varieerden sterk per gebied,
provincie of zelfs gemeente. Mede op basis van deze uitkomsten heeft Hi-Gene er voor
gekozen om samen te werken met VEI in een gemeenschap van 300 000 mensen waar de kans
van slagen op basis van deze uitkomsten het grootst is en waar wij mee werken een een zo
groot mogelijke, realiseerbare impact, passend binnen de lokale context.

Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2014 is uitgekomen op een batig saldo van €
58.188,45.

Balans per 31 december 2014
Toelichting

31-12-2014
€

11-10-2013
€

1

0

0

Liquide middelen

59.438,45

0

Totaal

59.438,45

0

(voor resultaatbestemming)
Activa
Vorderingen en overlopende activa

Passiva
Stichtingsvermogen

2

58.188,45

0

Kortlopende schulden

3

1.250

0

59.438,45

0

Totaal

Staat van baten en lasten over 2014
Toelichting

Baten
Donaties

4

85.139,80
85.139,80

Som der baten

Som der lasten

Resultaat

31-12-2014
€

5

26.951,35

58.188,45

Toelichting op de balans
1) Vorderingen en overlopende activa
Er zijn dit jaar geen vorderingen en overlopende activa.
2) Stichtingsvermogen
De mutaties in het stichtingsvermogen kunnen als volgt worden weergegeven:
Onverdeeld resultaat:
31-12-2014
€
Stand per 11 oktober 2013
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

0
59.438,45
59.438,45

3) Kortlopende schulden
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2014
€
Controle jaarrekening door accountant

1.250,1.250,-

Toelichting op de staat van baten en lasten
4) Baten
De baten zijn gerealiseerd door het verkrijgen van donaties. Dit betreft voor € 81.529,80 aan
groot zakelijke giften en voor € 3.610,- aan persoonlijke giften. Onder de baten zijn tevens de
rentebaten van banken verantwoord.
5) Lasten
In het boekjaar 2014 is door de Stichting € 25.701,35 uitgegeven ten behoeve van Research in
Kenia; ontwikkelen van een website, marketingmateriaal, reis en verblijfskosten, lokale
begeleiding, kantoor en bankkosten.

Voorstel resultaatverwerking
Het resultaat in het boekjaar wordt in de volgende jaren aangewend binnen de doelstelling van
de Stichting. Het bestuur heeft besloten het resultaat toe te voegen aan de reserves. Dit
voorstel is verwerkt in de jaarrekening.

Toelichting op de jaarrekening
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar, echter het eerste boekjaar betreft
een verlengd boekjaar als gevolg van de oprichting per 11 oktober 2013. De bedragen in de
jaarrekening luiden in euro’s.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire
financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengsten uit donaties.
Lasten
Onder de lasten zijn de kosten verantwoord die zijn gemaakt in het kader van de activiteiten
van de Stichting.

