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Bestuur Verslag

Stichting International Help Organisation Ebrar (hierna: de stichting) heeft in 2018, conform
haar doelstelling om armoede te bestrijden en hulp te bieden in de rampgebieden, arme en
droge landen en vluchtelingenkampen, zich in ingezet in Afrika (vooral In Oeganda), Azië
(vooral Jemen, Indonesië, Bangladesh), Turkije, Palestina, Europa.
Het harde werken van de vrijwilligers heeft geresulteerd in een opbrengst van totaal
€ 324.828. Hiermee zijn de wervingen toegenomen met bijna 8 % ten opzichte van 2017.
De stichting heeft conform haar doelstelling met succes vleesprogramma’s gehouden in
Afrika ( Oeganda, Niger, Zimbabwe, Somalië, Nigeria, Madagaskar ) , Azië (Filipijnen,
Cambodja, Bangladesh, (Vluchtelingenkampen Rohingya’s vluchtelingen), Sri Lanka ),
Turkije, Balkans ( Bulgarije) en Palestina.
2018 is een rampjaar voor Indonesië ivm grote aardbeving in Sulawesi. Conform onze
doelstelling hebben we een grote campagne uitgevoerd om aan slachtoffers van de
aardbeving noodhulp te kunnen bieden. Gelijk na de aardbeving heeft onze hulpverleners
van Filipijnen de ernst van de ramp ter plekke vastgesteld en voedselpakketten uitgedeeld.
Na de stabilisatie van de situatie ook gingen onze hulpprojecten door. Met succes konden we
duizenden slachtoffers helpen. We zijn van plan om in 2019 ook onze projecten door te
zetten.
In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog. Volgens de Verenigde Naties speelt zich in
Jemen momenteel de grootste humanitaire crisis ter wereld af. Al ruim drie jaar is het land in
oorlog, 2 miljoen Jemenieten zijn op de vlucht in eigen land en een hongersnood dreigt voor
14 miljoen mensen, dat is de helft van de bevolking. Vanwege zo’n grote humanitaire crisis
heeft de stichting meer aandacht besteden aan noodhulp in Jemen. Naast dagelijkse
donaties hebben we een grote benefit georganiseerd om meer bron te kunnen verzamelen
voor Projecten In Jemen. Middels die grote opbrengst hebben we kunnen tienduizenden
slachtoffers helpen.
Tevens heeft de stichting grote voedselprojecten uitgevoerd in Afrika, Azië, Turkije,
Bulgarije, Jemen, Rohingya (Arakan) en Palestina. Vanwege toename vluchtelingen uit Iraq
en Syrië heeft de stichting grote campagnes uitgevoerd en hulpprogramma's ingezet in
zuiden van Turkije ( voor Syrische en Irakese vluchtelingen). Voorts heeft de stichting
hulpprogramma voor weeskinderen, zusterprogramma en studentbeurs in Palestina en
Turkije uitgebreid. De stichting heeft ook voedselhulpprogramma in Bulgarije uitgevoerd
voor arme bejaarden en hulpbehoeftigen. Als stichting hebben wij waterprojecten en
cataractprojecten in Afrika en Azië uitgebreid. In meerdere landen in Afrika en
vluchtelingenkampen in Bangladesh heeft de stichting rond 35 waterprojecten uitgevoerd. In
Kenya hebben we tientallen mensen laten opereren aan hun starproblemen. We hebben
duizenden schoolkinderen geholpen aan hun schoolspullen In Oeganda, Bangladesh, Turkije
en Palestina.
In samenwerking met Islamitische Basisschool Yunus Emre in Den Haag is er een grote
campagne uitgevoerd in Ramadanmaand in 2018. De inspanning van kleine scholieren en
leerkrachten heeft 29.709,79 euro opgeleverd voor een voorschoolproject en vier
waterprojecten in Oeganda. Eind van 2018 waren dit projecten klaar.

Kengetallen fondsenwerving:
Resultaat fondsenwerving totaal
Bedrijven/Organisaties
Particulieren
Kleinste donatie
Grootste donatie

€ 324.828
€ 198.710
€ 115.116
€1
€ 19.300

Het bestuur heeft voor 2018 de beslissing genomen om fondsen te werven voor Afrika, Azië,
Turkije, Bangladesh, Jemen, Indonesië, Balkans en Palestina.
Het Bestuur

•

Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2018
31 december 2018

€

31 december 2017

€

ACTIVA
Vaste Activa
-Inventaris

€5.271

€ 3.271
€ 5.271

Totale Vlottende Activa

€ 3.271

Vlottende Activa
-Liquide middelen

€ 61.060

€ 43.756

Totale Vlottende Activa

€ 61.060

Totaal activa

€ 66.331

€ 43.756
€ 47.027

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
•

Algemene reserve

€ 5.271

€ 13.352

€ 61.060

€ 33.675

Fondsen
•

Bestemmingsfondsen

€ 65.331
Schulden
Totaal passiva

€0

€ 47.027
€0

€ 65.331

€ 47.027

2.2 Staat van Baten en Lasten 2018
Baten:
Baten uit eigen fondsen werving

€ 295.118

Baten uit acties van derden

€ 29.710

Subsidies van overheden

€0

Overige baten

€0
€ 324.828

TOTALE BATEN
LASTEN:
Besteed aan doelstellingen
- Vleesprogramma:
- Turkije

€ 18.000

- Palestina

€ 6.300

- Afrika /Azië

€ 50.500

- Balkans

€ 2.160

-Voedselhulpprogramma
- Turkije

€ 14.420

- Palestina

€ 5.260

- Afrika/Azië

€ 26.235

- Weeskinderen
-Palestina

€ 14.880

- Turkije

€ 36.000

- Europa

€ 3.550

-Medisch hulp
- Afrika

€ 5.000

- Azië

€ 5.000

-Waterproject
- Afrika/ Azië

€ 38.000

-Winterhulp
-Turkije

€ 5.000

- Turkije

€ 5.000

- Afrika

€15.000

-Kledinghulp

- Turkije

€ 7.000

-Noodhulp

- Indonesië

€10.000

- Jemen

€10.000

-Educatieve hulp

€ 267.305

Totaal besteed aan doelstellingen
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

€ 14.656
€ 14.656

Totaal kosten werving baten

Beheer en administratie
Kosten huisvesting en administratie

€ 27.050

Totaal kosten huisvesting en administratie

€ 27.050

TOTALE LASTEN

€ 309.012

RESULTAAT

+/+ 15.816

Toevoeging/onttrekking aan:
Reserves
Bestemmingsfondsen

-/-€ 43.756
€ 61.060
+/+€17.304

•

Begroting 2019

Baten:
Baten uit eigen fondsen werving

€ 370.000

Baten uit gezamenlijke acties

€ 15.000

Baten uit acties van derden

€0

Subsidies van overheden

€0

Overige baten

€0
€ 385.000

TOTALE BATEN
LASTEN:
Besteed aan doelstellingen
-Voedselhulpprogramma
-Turkije

€ 25.000

- Palestina

€ 4.000

- Afrika/ Azië

€ 50.000

- Weeskinderen Palestina

€ 15.000

- Weeskinderen Turkije

€ 35.000

- Vleesprogramma:
- Afrika / Azië

€ 50.000

- Turkije

€ 25.000

- Palestina

€ 3.000

-Noodhulp rampen

€ 30.000

-Steunen onderwijs kinderen

€ 35.000

-Zusterfamilieproject

€ 10.000

-Medisch Hulp

€ 10.000

-Waterproject

€ 50.000

Totaal

€ 342.000
€ 342.000

Totaal besteed aan doelstellingen

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

€ 20.000

Totaal kosten werving baten

€ 20.000

Beheer en administratie
Kosten huisvesting en administratie € 25.000
Totaal kosten huisvesting en administratie

TOTALE LASTEN

RESULTAAT
Toevoeging/onttrekking aan:
Reserves
Bestemmingsfondsen

€ 25.000
€ 387.000
-/-€ 2.000
€ 61.060
-/- € 40.000
€19.060
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