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Bestuursverslag
Algemeen
De Stichting H-Gene, gevestigd te Schiphol, is opgericht op 11 oktober 2013.
De statutaire doelstelling van de stichting is het opzetten en uitvoeren van educatieve
programma’s over hygiëne en de omgang met hygiëne ten behoeve van de lokale bevolking
in ontwikkelingslanden. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door op
basisscholen de schoolgaande kinderen te laten zien hoe zij volgens westerse maatstaven
sanitair kunnen schoonmaken en schoonhouden. De stichting beoogt het algemeen belang
te dienen en heeft geen winstoogmerk.
Het kapitaal van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2017 is de samenwerking tussen Hi-Gene en Vitens Evides International (VEI) voortgezet.
De door VEI samen met lokale partners gerealiseerde nieuwe sanitaire voorzieningen op
basisscholen, zijn onderdeel van de reizen die de stichting organiseert om voorlichting te
geven over hoe zij die nieuwe sanitaire voorzieningen het beste kunnen schoonmaken en
schoonhouden met als doel de hygiëne standaard te verhogen.
Door een eerdere medewerkerreis in november 2016, is er vanwege planningsuitdagingen in
2017 maar èèn medewerkerreis geweest naar Elmina in Ghana. De grote drukte op Schiphol,
de vakanties in Ghana en de wens om de reizen vanuit meerdere schoonmaakbedrijven te
bemensen hebben ervoor gezorgd dat er dit jaar alleen in Q4 een reis heeft plaatsgehad. In
tegenstelling tot eerdere reizen hebben er dit jaar ook medewerkers van collega
schoonmaakbedrijven op Schiphol deelgenomen aan de reis. In de verhouding Hago Airport
Services: 40%; Asito: 34% ISS: 26%.
De reis mag bestempeld worden als een zeer succesvolle. Buiten het feit dat we 25 scholen en zodoende vele duizenden leerlingen - hebben getraind, bovenop de 15 die we vorig jaar
hebben gedaan, en zo weer redelijk in de pas lopen met de bouwactiviteiten (er zijn zo’n 50
scholen voorzien nu van nieuwe sanitaire voorzieningen), hebben wij ook gekeken naar een
school die we vorig jaar hebben getraind. Hier hebben we zelf ook gezien dat de sanitaire
voorzieningen er keurig uitzien. Er wordt met veel respect omgegaan met de nieuwe
voorzieningen en qua schoonmaak wordt het heel goed opgepakt. Mooi om te zien dat de
training hier dus erg goed aanslaat en dus ook op lange termijn z’n vruchten afwerpt.
De theatergroep die we betrekken bij de training is een prachtige aanvulling en gaan we
daarom structureel in ons programma op te nemen.
Ook gold hier weer dat de andere kan -, de schoonmakers die meegingen - er een ervaring
bij hebben die ze nooit meer zullen vergeten en voelen dat ze toegevoegde waarde leveren.
Dit alles sterkt ons om hiermee door tegaan.
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Saldo van financiële baten en lasten
Het saldo van baten en lasten is dit jaar uitgekomen op -/- 3.471,92. Dit heeft met name te
maken met de activiteiten die dit jaar hebben plaatst gevonden, waaronder een
medewerkersreis.

Vooruitzichten
De samenwerking met VEI is goed. VEI bouwt sanitaire voorzieningen (hardware) en
stichting Hi-Gene sluit aan met voorlichting over hoe de hardware het best schoongemaakt
en –gehouden kan worden (software). Vanuit zowel VEI als Hi-Gene wordt deze
samenwerking gezien als een goed format.
Het project in en rondom Elima is VEI twee jaar geleden gestart met het bouwen van
sanitaire voorzieningen op in totaal 100 basisscholen, die in verschillende batches zullen
worden opgeleverd. Stichting Hi-Gene heeft nu voorlichting gegeven op de eerste batch van
50 basisscholen. Voor de komende jaren ziet de stichting kans om nog eens +/- 4
medewerkersreizen te organiseren naar ditzelfde gebied.
Het contact met VEI is goed. Zodoende verwachten we ook weer dat de reizen die we in
2018 gaan organiseren hetzelfde doel en dezelfde bestemming zullen hebben, in
samenwerking met VEI.
Na een succesvolle reis met andere schoonmaakbedrijven van Schiphol zullen we dit format
verder proberen uit te werken en ook onderzoeken of het mogelijk is via deze kanalen
sponsorgelden binnen te krijgen. De verwachting is dat we komende jaar weer twee reizen
organiseren.
Schiphol, 01 mei 2018
Het bestuur

Johannes van de Blom (voorzitter)

Andries van Bentum (secretaris)

Sandra Cornelia Maria van der Meer (penningmeester)

Peter Paul Wiegmans (bestuurslid)
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Balans per 31 december 2017
(voor resultaatbestemming)

Toelichting

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Activa
Vorderingen en overlopende activa

1

0

Liquide middelen

2.895,07

6.366,99

Totaal

2.895,07

6.366,99

Passiva
Stichtingsvermogen

2

2.895,07

6.366,99

Kortlopende schulden

3

0

0

2.895,07

6.366,99

Totaal

Staat van baten en lasten over 2017
Toelichting

Baten
Donaties

4

27.000,27.000,-

Som der baten

Som der lasten

Resultaat

31-12-2017
€

5

30.471,92

-/- 3.471,92
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Toelichting op de jaarrekening
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Hi-Gene statutair gevestigd te Schiphol, bestaan voornamelijk
uit het 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, wat het 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.
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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.

Toelichting op de balans
1) Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2017
€

0
2) Stichtingsvermogen
De mutaties in het stichtingsvermogen kunnen als volgt worden weergegeven:
Onverdeeld resultaat:
31-12-2017
€
Stand per 31 december 2016
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2017

6.366,99
-/- 3.471,92
2.895,07

3) Kortlopende schulden
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2017
€
0
0
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Toelichting op de staat van baten en lasten
4) Baten
De baten zijn gerealiseerd door het verkrijgen van donaties. Dit betreft voor € 27.000,- aan
groot zakelijke giften. Onder de baten zijn tevens de rentebaten van banken verantwoord.
5) Lasten
In het boekjaar 2017 is door de Stichting € 30.471,92 uitgegeven ten behoeve van een
medewerkersreis.

Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening
Bezoldiging bestuur
Aan de bestuursleden van de Stichting zijn over 2017 geen beloningen en of vergoedingen
toegekend.
Werknemers
In 2016 waren geen werknemers in dienst van de Stichting.
Ondertekening van de jaarrekening
Schiphol, 01 mei 2018
Het bestuur,

Johannes van de Blom (voorzitter)

Andries van Bentum (secretaris)

Sandra Cornelia Maria van der Meer (penningmeester)

Peter Paul Wiegmans (bestuurslid)Overige gegevens

Voorstel resultaatverwerking
Het bestuur heeft besloten het negatieve resultaat van het boekjaar 2017 te verwerken in het
het eigen vermogen van de stichting. Dit voorstel is verwerkt in de jaarrekening.
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