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1 Voorwoord van de voorzitter 

Voor u ligt het jaarverslag van stichting Jiro-Ve 2016, opgericht te mei 2016. Het is daarmee het 

jaarverslag van het eerste levensjaar van de stichting, over een periode van 7 maanden.  

De stichting is in het leven geroepen om financiële hulp te verlenen aan Jiro-Ve SARL en op die manier 

de toegang tot duurzame energie voor mensen in Madagaskar te versnellen. 

Kijkend naar afgelopen jaar, hebben we aan dit doel zeker voldaan. We hebben mooie donaties 

ontvangen en hiermee geïnvesteerd in LED-lampen, solar home systemen en een solar back-up 

systeem voor Jiro-Ve SARL. Op het moment creëert Jiro-Ve SARL 40 banen en voorziet 10.000 mensen 

van schoon licht en dit was zonder de hulp van stichting Jiro-Ve SARL niet mogelijk geweest! 

Echter, nog steeds te veel mensen in Madagaskar zitten zonder schone energiebron en we zijn er 

daarom nog lang niet. Voor 2017 zal stichting Jiro-Ve de inzet verhogen wat betreft het verkrijgen van 

naamsbekendheid en het binnenhalen van fondsen en donaties, om zo de impact te kunnen verhogen! 

Lees in dit verslag over de resultaten van 2016, en ook alvast over onze ambitie voor 2017! 

 

Rik Stamhuis, voorzitter Stichting Jiro-Ve 
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2 Het jaar 2016 voor stichting Jiro-Ve 

In het jaar 2016 heeft de stichting zich met name gericht op inrichting van de organisatie en het werven 

van donateurs. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 De heer J.D. Stamhuis, voorzitter 

 De heer J. Van Well, Penningmeester 

 De heer P.A.C. Mol, Secretaris 

 

3 Visie & strategie 

De visie van Jiro-Ve is:  

Iedereen heeft recht op toegang tot een goede, veilige en gezonde energiebron.  

De strategie van Jiro-Ve is:  

Het verkrijgen van fondsen en donaties voor Jiro-VE SARL om hun te ondersteunen in hun doel 

van accelereren van toegang tot schone energie in Madagaskar. 

 

4 Behaalde resultaten 

Een grote donatie is binnengekomen vanuit: Whole Planet, ter waarde van €50.000. 

Dit geld is gebruikt om 2000 LED-lampen en 30 solar home systemen aan te schaffen, welke verhuurd 

worden door Jiro-Ve SARL. Ook is er een solar back up systeem gedoneerd om de lampjes te kunnen 

opladen met een duurzame energiebron. Het resterende geld van deze binnengekomen donatie zal in 

2017 gebruikt worden, wederom in de vorm van materialen voor Jiro-Ve SARL. Dit, om Jiro-Ve SARL in 

de tussentijd de kans te geven om te groeien en per keer te kijken waar de behoefte het grootst aan 

is. 
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5 Financiën inclusief jaar overzicht 

De begroting voor 2016 was als volgt: 

Inkomsten € Uitgaven € 

Donaties € 10.000 Kosten oprichting stichting (KVK & Notaris) € 500 

Onttrekking aan de 
reserves 

€ 0 Website & promotiemateriaal € 300 

  Donatie aan Jiro-Ve SARL (in de vorm van materialen) € 7.000 

  Fondsenwervingskosten (o.a. promotie materiaal) € 700 

  Administratie kosten € 500 

    

  Onvoorzien (~10%) € 900 

    

Totale inkomsten € 10.000 Totale inkomsten € 
10.000 

  Delta € 0 

 

In 2016 heeft Stichting Jiro-Ve een budget gerealiseerd ter waarde van € 48.839,17. Dit budget is 

volledig binnengekomen via donaties en het geld staat op de rekening van Stichting Jiro-VE: 

Nl58TRIO0391167111, met een marktconforme rente. De kosten voor 2016 zijn daarmee ook hoger 

uitgevallen dan begroot, omdat het gedoneerde geld is omgezet in de vorm van donatie aan Jiro-Ve 

SARL om materialen aan te schaffen.  

 

De jaarrekening per 31-12-2016, was als volgt: 

Baten € Lasten € 

Donatie Whole Planet Foundation € 48.814,17 Administratie kosten € 152.23 

Donatie particulier € 25 Donatie aan Jiro-Ve SARL € 20.000 

    

Totale inkomsten € 48.839,17 Totale uitgaven € 20.152,23 

    Reserves: € 28.686,94 
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Een specificatie van hoe Jiro-Ve SARL dit geld heeft gebruikt om materialen van aan te schaffen, is 

hieronder weergegeven: 

Donatie aan Jiro-Ve SARL € 20.000 

    

Batterij, oplader en converter € 171 

Tassen om de lampjes te vervoeren  € 859 

Fietsen om de lampjes rond te brengen € 190 

Tassen om lampjes rond te brengen € 447 

Solar home kits € 974 

Elektronische onderdelen e.g. opladers, domino’s, kabels. € 240 

Converter DTA 600 € 55 

Nieuwe lampjes € 14.921 

Audit Jiro-VE € 1.184 

Reserve te besteden in 2017 € 959 

    

Totaal: € 20.000 

 

De eindstand van de jaarrekening van 2016, zal verder verwerkt worden in de begroting van 2017.  
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6 Focuspunten voor 2017 

Nu we de basis hebben gelegd voor onze stichting, gaan we ons in 2017 focussen op het creëren va 

een verhoogde impact. 

Dit gaan we doen door ons te focussen op de volgende zaken: 

1. Verkrijgen van hoofddonoren; Actief benaderen van mogelijke hoofddonoren om impact te 

vergroten. 

1. Verbeterde promotie en logistiek voor particulieren donoren; De begrootte hoeveelheid aan 

particulier gebudgetteerde donaties binnen halen twv 5000 EURO, middels actieve promotie 

via social media en het opzetten van een logistiek proces waarbij donoren een lichtbron vanuit 

Madagaskar kunnen aanschaffen (kerosine lampje) en in ruil hiervoor een schone lichtbron 

doneren. 

2. Samenwerking met andere partijen; Samenwerking aangaan met minimaal 1 nieuwe 

stichting/bedrijf/instelling met een overeenkomende doelstelling, om grootschaligere 

projecten van Jiro-Ve SARL te kunnen ondersteunen. 

3. Verhogen van naamsbekendheid; actief promoten van het werk dat Jiro-Ve doet in 

Madagaskar. 

 

Meer informatie en de begroting van 2017 vindt u in het beleidsplan van 2017. 


