Stichting Hi-Gene
Jaarverslag 2015

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
2015 stond in het teken van de eerste mederwerker reis naar Nakuru Kenia. Op de projecten
van Vitens Evides International (VEI) zijn wij met 12 personen, voornamelijk met
medewerkers uit de operationele schoonmaak op Amsterdam Aiport Schiphol aanwezig
geweest in Kenia. Deze medewerkers van Hago Airport Services zorgen dagelijks, 24 uur per
dag voor schoon sanitair op de luchthaven en zijn dus als geen ander expert te noemen op het
gebied van hygiëne. Zij hebben in Kenia trainingen geven op het gebied van schoonmaak en
hygiëne op school, project en provincie niveau.
Tijdens deze reis hebben we het volgende bereikt
19 scholen
14982 leerlingen
23 head teachers
46 world coaches
9 county representative
Tevens is het gedachtengoed van Hi-gene getest en onder de aandacht gebracht. De resultaten
zijn aan meerdere kanten overweldigend, de eigenwaarde van de deelnemers aan de reis, de
samenwerking met VEI en de toegevoegde waarde op de projecten in Kenia werd als zeer
goed ervaren. Dit motiveert ons om vergelijkbare reizen te organiseren en de blauwdruk
verder vorm te geven.

Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2015 is uitgekomen op een last van €
24.893,92.

Vooruitzichten
Door planning technische redenen is de tweede reis die gepland stond voor eind 2015
verplaatst naar begin 2016. We gaan een vergelijkbare reis verzorgen naar Kenia waarin de
medewerkers van Hago Airport Services trainingen geven op het gebied van schoonmaak en
hygiëne op school, project en provincie niveau.

Onze samenwerking met VEI in Kenia zal als basis gaan dienen voor de blue print welke HiGene gaat ontwikkelen. Deze blue-print is bedoeld om met andere organisaties en projecten te
gaan delen zodat de ontbrekende professionele kennis over schoonmaak en hygiëne aangevuld
wordt. Uiteindelijk heeft dit uiteraard het doel om onze bijdrage te leveren binnen WASH
trajecten/projecten. We zullen ons dit jaar richten om de samenwerking met VEI verder vorm
te geven.
Waar het bestaande project in Kenia zich richt op (schoon) water en sanitatie, zal Hi-Gene
middels deze reizen een professionele benadering van hygiëne bieden door middel van
kennisoverdracht. Onmiskenbaar om WASH succesvol te laten zijn. Waar wij in 2014 ons
gericht hebben op het opzetten van een succesvol partnership en ‘randvoorwaarden’ als goede
hardware, hebben wij in 2015 het doel om de specifieke kennis over schoonmaak en hygiëne
te gedeeld, zodat deze hardware ook daadwerkelijk schoon blijft. In 2016 willen we de
opgedane ervaringen inzetten op andere projecten mogelijk ook in andere landen.
Door een nauwe samenwerking met onze partner, Vitens Evides International, alsmede de
Nederlandse ambassade in Kenia monitoren we in 2016 of het effect van de trainingen
blijvend is.
Dit jaar zal ook een inventariserende reis gemaakt worden, naar alle verwachting naar Ghana
waar we verwachten dat onze mogelijk volgende projecten liggen voor de inzet van de
hygiene expertise.
Gezien het intensiveren van ons samenwerking met VEI zullen we dit ook verder gaan
formaliseren. We willen dit jaar borgen dat we hier ons voor een langere termijn van twee
kanten aan verbinden en de mogelijkheden onderzoeken hoe we ook op andere fronten kennis
en kunde kunnen inzetten die aanwezig is bij onze donateurs en gewenst is op projecten van
VEI. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhoud en beheer van de getrainde locaties om zo in
de breedste zin continuiteit te borgen.

Schiphol, 30 maart 2016
Het bestuur

Balans per 31 december 2015
(voor resultaatbestemming)

Toelichting

31-12-2015
€

31-12-2014
€

Activa
Vorderingen en overlopende activa

1

0

Liquide middelen

34.544,53

59.438,45

Totaal

34.544,53

59.438,45

Passiva
Stichtingsvermogen

2

34.544,53

58.188,45

Kortlopende schulden

3

0

1.250,00

34.544,53

0

Totaal

Staat van baten en lasten over 2015
Toelichting

Baten
Donaties

4

800,00
800,00

Som der baten

Som der lasten

Resultaat

31-12-2014
€

5

25.693,92

24.893,92

Toelichting op de jaarrekening
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Hi-Gene statutair gevestigd te Schiphol, bestaan voornamelijk
uit zonder winstoogmerk het opzetten en (doen) uitvoeren van educatieve programma’s over
hygiëne en de omgang met hygiëne ten behoeve van de lokale bevolking in de
derdewereldlanden. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door de lokale
bevolking in derdewereldlanden bij te brengen wat hygiëne is, wat men moet doen om ervoor
te zorgen dat bestaande voorzieningen schoon blijven en wat belang van hygiëne is en al
hetgeen verder ter beschikking van het doel bevordelijk kan zijn.
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.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 “Kleine
Organisaties-zonder-winststreven”.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten, tenzij anders vermeld.
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.

