Stichting UNU PIKIN
Schoolmeubilair, -materialen en Bibliotheken

Jaarverslag 2005

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Stichting Schoolmeubilair, -Materialen en Bibliotheken Unu
Pikin (Unu Pikin) te Paramaribo, Suriname. Het jaar 2005 was een bijzonder jaar voor de
medewerkers en vrijwilligers van Unu Pikin. Met behulp van dit jaarverslag willen wij duidelijk
maken wat 2005 zo bijzonder heeft gemaakt voor Unu Pikin en hoe blij wij zijn met de steun die
we mogen ontvangen van onze donateurs, medewerkers, vrijwilligers en anderen die ons werk
een warm hart toedragen.
Het jaar 2005 was het jaar waarin er gezocht moest worden naar een andere locatie voor de
sociale werkplaats van Unu Pikin. Het bleek niet eenvoudig een geschikte ruimte te vinden. De
beste oplossing werd gevonden in het bouwen van een nieuwe werkplaats, zodat uiteindelijk
meer mensen een arbeidsplek kunnen vinden. In oktober 2005 is begonnen met dit uitdagende
project.
Gedurende het verslagjaar is een groot aantal zendingen naar Suriname verscheept. Vele
duizenden boeken hebben hun weg gevonden naar bibliotheken in Paramaribo, de districten en
het binnenland van Suriname. Naast boeken zijn ook andere materialen verscheept, zoals
computers, ziekenhuisbedden, incontinentiemateriaal, een ballenbak en een klimhuis voor
peuters. Al deze materialen hebben een goede nieuwe plek gevonden bij verschillende
organisaties in Suriname.
Tevens is 2005 het jaar geweest waarin gestart is met de professionalisering van de stichting.
Dankzij de inzet van vrijwilligers is een mailing verstuurd, een logo ontworpen, een website
(www.stichtingunupikin.nl) ontwikkeld en een jaarverslag samengesteld. Op deze manier wil Unu
Pikin zich tonen als een serieuze organisatie welke goede dingen doet en deze op de juíste
manier doet. We hopen dat u na het lezen van dit jaarverslag 2005 deze mening met ons deelt.

Paramaribo, 30 mei 2006

Het bestuur

INHOUDSOPGAVE
1

Algemene opmerkingen

1

2

Bestuursverslag

2

Bijlagen
Jaarrekening
1. Balans per 31 december 2005
2. Staat van baten en lasten over 2005
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
4. Specificaties van posten op de balans
5. Specificaties van posten van de staat van baten en lasten
6. Overige gegevens

Totaal aantal pagina’s in dit rapport: 12

5
6
7
8
10
12

1

Algemene opmerkingen

1.1

Oprichting

Stichting Schoolmeubilair, -Materialen en Bibliotheken Unu Pikin (Unu Pikin) is opgericht op 20
november 2003 te Paramaribo, Suriname.

Bestuur en directie

1.2

Het bestuur werd evenals in 2004 gedurende 2005 gevormd door:
•
•
•
•

voorzitter, de heer Henry Peneux;
onder-voorzitter, de heer Humbert Stuart Prade;
secretaris, de heer Arnold Contein;
penningmeester, de heer Henne Dekkers.

Mevrouw Jurrian Dekkers-Visch is sinds de oprichting van Unu Pikin als onbezoldigd directeur in
Suriname belast met de coördinatie van de projecten.

1.3

Doelstelling

Unu Pikin zet zich in voor de kinderen van Suriname en wil een bijdrage leveren aan het
verbeteren van het onderwijs in Paramaribo, de districten en het binnenland. Dit doet Unu Pikin
door het opzetten van schoolbibliotheken, het inzamelen en distribueren van les-, sport- en
spelmaterialen en het renoveren van schoolmeubilair in haar sociale werkplaats te Paramaribo.
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Bestuursverslag

2.1

Inzet van ontvangen gelden in het verslagjaar

Unu Pikin heeft gedurende het verslagjaar verschillende projecten uitgevoerd. Ten behoeve van
de uitvoering van deze projecten is een deel van de ontvangen gelden ingezet. Tevens zijn
gelden besteed aan gereedschap voor in de werkplaats. In het kader van de bouw van een
nieuwe werkplaats zijn geoormerkte gelden ontvangen, welke gedoteerd zijn aan het fonds
Nieuwbouw. De kosten van deze nieuwbouw zijn (en worden) onttrokken aan dit fonds.

Projecten

2.2

Bibliotheken
In 2005 hebben zo’n 15 scholen en organisaties in totaal ruim 10.000 boeken en 30 computers
in ontvangst genomen. Over het algemeen ontvangt een school of organisatie tussen de 500 en
1.000 boeken voor de inrichting of aanvulling van haar bibliotheek.
Er zijn 3 Surinaamse scholen en organisaties die in 2005 aanzienlijk veel leesboeken,
educatieve boeken en computers hebben ontvangen:
•

•
•

De Vereniging voor Gemeenschapsontwikkeling en Verzelfstandiging (VGOV) heeft in
2005 een bibliotheek geopend. Ten behoeve hiervan heeft VGOV 2.000 kinderboeken en
educatieve boeken in ontvangst mogen nemen. Daarnaast heeft de vereniging ook 5
computers ontvangen;
De O.S.II van Sophia’s Lust heeft evenals 2004 opnieuw 1.500 boeken ontvangen ten
behoeve van een schoolbibliotheek. Daarnaast zijn 5 computers geschonken ten
behoeve van de inrichting van een computerlokaal;
De Büchnerschool heeft 2.500 boeken ontvangen ten behoeve van de inrichting van een
schoolbibliotheek. De inrichting van deze bibliotheek was onderdeel van een grote
renovatie van de school.

Alle geschonken materialen zijn in Nederland verzameld door scholen, bibliotheken en
particulieren.
Materialen
Naast boeken werden er ook andere materialen ingezameld en naar Suriname verscheept,
zoals sportkleding, speelgoed of medische materialen. Dit betrof vaak eenmalige schenkingen
die Unu Pikin in Suriname aan andere organisaties heeft overhandigd. De organisaties betroffen
onder andere sportverenigingen, een psychiatrisch ziekenhuis, crèche en oppashuis ‘de Vlinder’
en het tehuis ‘Betheljada’ voor gehandicapte kinderen.
Schoolmeubilair
In de sociale werkplaats te Paramaribo is gedurende 2005 voor 9 scholen en organisaties 23
bestellingen schoolmeubilair vervaardigd. Deze bestellingen lopen uiteen van een aantal tafels
en stoelen tot volledige inrichtingen van leslokalen.
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Voor het computerlokaal van de O.S.II van Sophia’s Lust heeft Unu Pikin al het gerenoveerde
meubilair, de boekenrekken en kasten geleverd. Stichting Suriscope heeft voor de financiering
hiervan gezorgd.
De Peu et Content School is volledig voorzien van gerenoveerd meubilair. De Nederlandse
stichting Peu et Content heeft de kosten van dit project op zich genomen. Dit project zal in 2006
voortgezet worden.
De Clarkeschool had dringend behoefte aan vervangend schoolmeubilair. Stichting Missie en
Zending heeft de levering van het benodigde schoolmeubilair dankzij hun 40MM-sponsorloop
mogelijk gemaakt. Daarnaast is met behulp van een deel van de opbrengst van de sponsorloop
de kleuterklas van de Rankinschool voorzien van gerenoveerd meubilair.
Nieuwbouw inzake werkplaats
De sociale werkplaats was gevestigd in twee lokalen van een lagere school. Dit was geen ideale
situatie, dus werd Unu Pikin gedwongen op zoek te gaan naar een andere locatie. Deze werd
uiteindelijk gevonden in een nieuw te bouwen werkplaats. In oktober 2005 is Unu Pikin gestart
met het project Nieuwbouw met als einddoel een nieuwe werkplaats in Paramaribo. De
Nederlandse Ambassade te Paramaribo en Microprojecten (een fonds van de Europese Unie)
hebben donaties verstrekt voor de bouw van de nieuwe werkplaats. De werkplaats zal naar
verwachting in april 2006 gereed zijn voor in gebruik name.

2.3

Fondsenwerving

Begin 2005 heeft Unu Pikin een SPA-subsidie ontvangen van het Centrum voor internationale
Samenwerking (COS) ten behoeve van de verzending van een algemene mailing. Deze mailing
(aangevuld met aandacht in de media) viel samen met het éénjarig bestaan van Unu Pikin. Naar
aanleiding van deze mailing is een donateurbestand tot stand gekomen van personen die het
stichtingswerk steunen. Als dank voor hun steun ontvangen de donateurs minimaal twee keer
per jaar een nieuwsbrief.
Naast de donaties van vaste donateurs, ontving Unu Pikin ook bijdragen van fondsen, kerkelijke
instanties, overige maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen en/ of nadere toelichting kunt u zich
wenden tot ondergetekende.
Hoogachtend,
Namens Stichting Unu Pikin

H.P. Dekkers
Penningmeester

3

JAARREKENING 2005
van

STICHTING UNU PIKIN

Contactgegevens Nederland:

Contactgegevens Suriname:

De heer Henne Dekkers
De Hulk 8
1622 DZ Hoorn

Mevrouw Jurrian Dekkers
Kashmirstraat 25
Paramaribo

Tel: 0229-551615
E-mail: hennedekkers@stichtingunupikin.nl
ING-bankrekeningnr: 65.28.03.202

Tel: 00597-441810
E-mail: jurriandekkers@stichtingunupikin.nl
GODO-bankrekeningnr: 589.507
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Bijlage 1
bij jaarverslag d.d. 30 mei 2006
STICHTING UNU PIKIN, PARAMARIBO

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2005

Ac t i v a
2005
€
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

2004
€

9.062
32.169

Totaal activa

€

€

850
6.499
41.231

7.349

41.231

7.349

P a s s i v a
Eigen vermogen
Kapitaal
Overige reserves

17
14.574

17
5.660
14.591

5.677

Fondsen

14.345

(1.508)

Kortlopende schulden

12.295

3.180

Totaal passiva

41.231

7.349
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Bijlage 2
bij jaarrekening d.d. 30 mei 2006
STICHTING UNU PIKIN, PARAMARIBO

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2005
2005
€
Schoolmeubilair (brutomarge)
Bijdragen
Overige baten

Totaal lasten

Financiële baten en lasten
Dotatie fondsen
Resultaat

€

4.627
49.847
-

Totaal baten
Vervoerskosten
Kantoorkosten
PR-kosten
Diverse kosten

2004
€

€

(2.151)
6.988
147
54.471

657
254
116
362

4.984
316
7
27
313

1.389

663

53.085

4.321

829
(45.000)
`8.914

5
4.326

6

Bijlage 3
bij jaarrekening d.d. 30 mei 2006
STICHTING UNU PIKIN, PARAMARIBO

3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Aangezien Unu Pikin haar fondsenwerving concentreert in Nederland is het jaarverslag
samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
Ten behoeve van eventuele bedragen in Surinaamse Dollar is de volgende valutakoers
gehanteerd:
•
•

2005: EUR 1 / SRD 3,342
2004: EUR 1 / SRD 3,346

Grondslagen van waardering
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid
wordt een voorziening getroffen.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders
vermeldt.

Grondslagen van resultaatbepaling
De verantwoording van baten en lasten vindt plaats in het jaar waarop deze betrekking hebben.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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Bijlage 4
bij jaarrekening d.d. 30 mei 2006
STICHTING UNU PIKIN, PARAMARIBO

4. SPECIFICATIES VAN POSTEN OP DE BALANS
2005

2004

€

€

Vorderingen
Stichting Peu et Content
Nieuwe Christelijke
Natsj
Marizo
Clarke school
Rekening-courant J. Dekkers

750
153
197
1.150
6.812

544
307
-

9.062

850

Liquide middelen
ING, rekeningen-courant EUR
GODO, rekening-courant EUR
GODO, rekening-courant SRD
Kas
Gelden onderweg

8.403
7.347
12.418
4.001
-

9.309
210
49
(3.069)

32.169

6.499

5.660
8.914

1.334
4.326

14.574

5.660

Overige reserves
Stand per 1 januari
Bij: resultaat huidig boekjaar
Stand per 31 december
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Bijlage 4
bij jaarrekening d.d. 30 mei 2006
STICHTING UNU PIKIN, PARAMARIBO

2005

2004

€

€

(1.508)
25.000
20.000
(29.147)

(1.508)

14.345

(1.508)

2.500
9.795
-

2.500
680

12.295

3.180

Fondsen
Nieuwbouw
Stand per 1 januari
Bij: Bijdrage Mirco Projecten
Bij: Bijdrage Nederlandse Ambassade te Paramaribo
Af: Bouwkosten
Stand per 31 december

Kortlopende schulden
Familie Dekkers inzake werkkapitaal
Familie Dekkers inzake financiering Nieuwbouw
Vooruit ontvangen bedragen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen aan overige verbonden partijen.
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Bijlage 5
bij jaarrekening d.d. 30 mei 2006
STICHTING UNU PIKIN, PARAMARIBO

5. SPECIFICATIES VAN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN
LASTEN
2005

2004

€

€

15.349
(5.776)
(840)
(4.106)

6.801
(5.198)
(304)
(3.450)

4.627

(2.151)

4.847
45.000

5.455
1.533

49.847

6.988

Schoolmeubilair (brutomarge)
Verkoopopbrengsten
Af: Materiaalkosten
Af: Transportkosten
Af: Kosten vrijwillige medewerkers

Bijdragen
Giften particulieren
Sponsorbijdragen

In 2005 is van de Nederlandse Ambassade te Paramaribo € 20.000 en van Mirco Projecten
€ 25.000 aan sponsorbijdragen ontvangen. De bijdragen zijn ontvangen ten behoeve van de
nieuwbouw van een werkplaats.
2005

2004

€

€

407
250

301
15

657

316

Vervoerskosten
Brandstofvergoedingen
Overige vervoerskosten
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Bijlage 5
bij jaarrekening d.d. 30 mei 2006
STICHTING UNU PIKIN, PARAMARIBO

2005

2004

€

€

Kantoorkosten
Kopieerkosten
Overige kantoorkosten

72
182

7
-

254

7

116

27

116

27

135
168

28
20
265

362

313

829

5

829

5

PR-kosten
Advertentiekosten
Fotokosten

Diverse kosten
Internetkosten
Cursuskosten
Invoerrechten bedden Betheljada
Overige kosten

Financiële baten en lasten
Bankrente
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Bijlage 6
bij jaarrekening d.d. 30 mei 2006
STICHTING UNU PIKIN, PARAMARIBO

6. OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling inzake de winstbestemming
De winst, zoals deze blijkt uit de vastgestelde staat van baten en lasten met toelichting, staat ter
beschikking van het bestuur van Unu Pikin. Deze winst kan geheel of gedeeltelijk bestemmen tot
vorming van of storting in een of meer algemene of bijzondere reservefondsen

Voorstel resultaatbestemming 2005
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur van Unu Pikin wordt
voorgesteld het resultaat over 2005 ten bedrage van € 8.914 toe te voegen aan de overige
reserves. Het voorstel is reeds verwerkt in deze jaarrekening.
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