Jaarverslag 2009 Oral Health Foundation Rwanda
Organisatie
Voor de Oral Health Foundation (OHFR) was 2009 een jaar van geduld. Een jaar waar ook de OHFR
moeite had met het werven van fondsen. Het gevolg was dat in 2009 geen bezoek is gebracht aan
Rwanda. Dat is spijtig, maar het weerhield ons niet van het ondernemen van vele acties. 2009 Is dan
ook tevens het jaar waarin in alle rust het fundament van de organisatie is verstevigd.
Het bestuur kent geen wijzigingen en bestaat uit de volgende leden.
Dhr. C.E.K. van Es, voorzitter
Dhr.drs. S.H. Smit, secretaris / penningmeester
Mw. drs. A.C.M. van Meer, lid
Mw. A.G. Smit- Wassink, lid.
Het bestuur wordt op tandheelkundig specialistisch niveau ondersteund door drs. J.C. Damstra.
De OHFR is in 2009 op een fantastische wijze vertegenwoordigd in Rwanda door mevrouw Ellen
Pijpers. Zij heeft op velerlei gebied het bestuur van de OHFR ondersteund bij de onderhouden van de
noodzakelijke contacten. Mede door haar doorzettingsvermogen en enthousiasme heeft zij een
belangrijke bijdrage geleverd aan het verkrijgen van de International Non Governmental Organisation
(INGO) status in Rwanda.
Vanaf 2010 zal de OHFR samenwerken met Prestatcion. Zij zullen op basis van “no cure no pay” de
OHFR ondersteunen met het verkrijgen van fondsen.
Onze zusterorganisatie in Duitsland, de Förderverein E.v OHFR, heeft een actief jaar achter de rug. Ze
zijn gestaag gegroeid in het aantal leden en zijn actief met fondswerving. In augustus is de eerste
OHFR award “special friend of the OHFR” door de secretaris van de OHFR, dhr Steven Smit,
uitgereikt aan de voorzitter van de Förderverein, de heer J.C. Damstra, voor zijn niet aflatende inzet.
Resultaten
Twee belangrijke resultaten heeft de OHFR in 2009 behaald. Allereerst is het na veel administratief
werk en overleg gelukt om een officiële status te verkrijgen als International Non Governmental
Organisation (INGO) in Rwanda. Het tweede aansprekende resultaat is dat er een start gemaakt is met
de bouw van de kliniek. In december 2009 is het fundament gelegd.
Door problemen met de website moest de site opnieuw worden opgebouwd. Met behulp van onze ICT
sponsors zijn we overgestapt op een andere provider.

De OHFR is een samenwerking aangegaan met de webwinkel YouBeDo. YouBeDo is een
webwinkel die 10% van de aankoop teruggeeft aan de goede doelen.
Blik op de toekomst
In 2009 is er veel achter de schermen gebeurd. Geen eenvoudig jaar, wel erg nuttig. De bouw is
begonnen, de organisatie verder verstevigd. Het bestuur van de OHFR ziet 2009 als een belangrijk jaar
dat een basis is voor mooie resultaten in 2010.
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Financiën
Inkomsten uit donaties was in 2009 € 4.658,63
De uitgave in 2008 was € 579,45
Het saldo eind 2009 was € 4.463.40
De grote post crediteuren op de balans wordt gevormd door de kosten gemaakt door de leden van het
bestuur en de tandheelkundig adviseur.

Winst en verlies rekening 2009
Inkomsten
Particuliere donaties
Donatie organisaties
Rente

Saldo 2008
Totaal

Banque Populair de Rwanda (BPR)

€
€
€

€
€

Uitgave
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Realtiekosten
Tel. en porti kosten
Automatisering
Reiskosten
Verblijfkosten
Contributies / abonn.
Bank / accountant
Kleine kas
BPR
Saldo 2009

1.314,50
3.344,13
0,51

383,71
5.042,85

Balans per 31-12-2008

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100,34
59,85
88,00
245,16
86,10
4.463,40
5.042,85

Saldo01-01-2009
Inkomsten
Uitgave
Bankkosten
Bouwkosten 1e tranche

€

3.000,00

€
€

7,12
2.225,20

Saldo 31-12-2009

€

767,68

Passiva
Eigen vermogen

€

510,14

Vreemd vermogen
Crediteuren
C.E.K. van Es 2007
S.H. Smit 2007
C.E.K. van Es 2008
S.H. Smit 2008
JC Damstra
Totaal crediteuren

€
€
€
€
€
€

1.401,22
1.436,46
332,35
1.652,46
2.468,45
7.290,94

Totaal passiva

€

7.801,08

Balans per 31-12-2009

Activa
Bank ABNAMRO
Bank BPR
Vooraad
Tandenborstels
Inrichting praktijk

Passiva
€ 383,71 Eigen vermogen
€ 3.000,00
Vreemd vermogen
€ 500,00 Crediteuren
€ 3.480,00 C.E.K. van Es 2007
S.H. Smit 2007
C.E.K. van Es 2008
S.H. Smit 2008
JC Damstra
Totaal crediteuren

Activa
72,77 Bank ABNAMRO
Bank BPR
Vooraad
Tandenborstels
€ 1.401,22 Inrichting praktijk
€ 1.436,46
€ 332,35
€ 1.652,46
€ 2.468,45
€ 7.290,94

Totaal activa

€ 7.363,71 Totaal passiva

€ 7.363,71 Totaal activa
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€
€

4.463,40
767,68
€ 250,00
€ 2.320,00

€

7.801,08

