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VOORWOORD
Het jaar 2013 was weer een goed jaar, zowel financieel als communicatief.
Het vertellen over de vrouwen in Afrika, promotie van de stichting en het inzamelen van
geld gaan vaak samen, bijvoorbeeld door presentaties met verkoop, mailings aan kerken
met daarbij het verzoek om een collecte en artikelen in kranten, waarin acties
aangekondigd worden.
Ieder jaar denken we weer: ‘Waar moet het dit jaar van komen?’ En aan het eind van het
jaar staan we altijd weer verbaasd van de opbrengst.
In Guinee werden dit jaar de operaties afgerond: 74 vrouwen werden geholpen met een
VVF operatie en konden aan hun nieuwe leven beginnen. Wij zijn dankbaar dat we daar
financieel gezien een flinke bijdragen aan hebben kunnen leveren.
Ons vrijwilligers bestand bestaat niet meer expliciet als een groep, maar bestaat veeleer
uit tijdelijke, wisselende medewerking van individuele personen. Een tijdsbeeld waar we
ons bij moeten aanpassen.
Er werd door onze secretaris dit jaar een nieuwe website ontwikkeld en door een ander
bestuurslid een nieuwe Facebookpagina. De website oogt moderner, waar we blij mee
zijn. Er wordt doorlopend aan de ontwikkeling van onze Facebookpagina gewerkt, want
het moet nóg functioneler.
De activiteiten van de stichting zijn bijgevoegd in een lijst. Nieuw dit jaar is dat we meer
gevonden werden op Internet en naar aanleiding daarvan o.a. activiteiten werden
ondernomen op een middelbare school in het westen van Nederland, met een geweldig
resultaat. Ook de opbrengst van de Eindejaarsactie heeft ons verrast, temeer daar deze
ook nog eens werd verdubbeld door een gulle gever uit het Mercy Ships netwerk.
Plannen voor 2014
De Africa Mercy ligt tot halverwege 2014 in Congo-Brazaville en heeft daar 90 tot 120
VVF-hersteloperaties op de planning staan.
De 2e helft van 2014 zal Guinee weer worden bezocht. De plannen, wat betreft de VVFoperaties daar, zijn nog niet bekend.
• We gaan door met mailings naar kerken, andere organisaties en particulieren
• Voorlichting in de vorm van presentaties aan groepen
• Verkoop op regionale gelegenheidsmarkten
• Contact zoeken met scholen om aan te sluiten bij hun jaarlijkse acties en
onderwijsprojecten.
Wij zijn blij en dankbaar met de resultaten van 2013. Helaas zijn de verwachtingen dat
VVF in 2015 - het eindjaar van de Millenniumdoelen - aanmerkelijk zou verminderden, nog
lang geen werkelijkheid. Dus gaan we op ‘ons klein plekje’ maar gewoon verder met
zoveel mogelijk over deze ongelukkige vrouwen te vertellen en daarbij zoveel mogelijk
geld te genereren in 2014.
Janneke Venema, voorzitter
april 2014

Josephine maakt zich op voor het afscheid feest
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ORGANISATIE
Ontstaan
Stichting Newbornlife Nederland werd op 1 oktober 2007 opgericht en is voortgekomen uit
het project ‘Furaha Zuidlaren’. Dit project, dat vanaf 2001 in Zuidlaren liep was een
initiatief van Janneke Venema en had als doel geld in te zamelen voor operaties voor
VVF-patiënten. Vanaf begin 2007 raakten meerdere mensen bij het project betrokken en
dit leidde tot het ontstaan van een landelijke stichting met de naam Newbornlife.
Doel
De doelstelling van de stichting is als volgt omschreven in de akte van oprichting: “Het
creëren van kansen op een nieuw leven voor Afrikaanse vrouwen die lijden aan de
aandoening Vesico Vaginale Fistel, onder meer door het financieel ondersteunen van de
organisatie Mercy Ships, welke hulp verleent aan bovengenoemde vrouwen door middel
van een hersteloperatie en het doen verlenen van begeleiding op sociaal en
maatschappelijk terrein.”
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Werkwijze
Newbornlife tracht haar doel te verwezenlijken door het rechtstreeks benaderen van
particulieren, kerken en instanties voor giften.
De stichting zoekt donateurs en sponsors. Verder wordt geld ingezameld door een
spaarpotjesproject en het organiseren van uiteenlopende activiteiten.
In het hele land wordt getracht vrijwilligers te vinden die zelf acties opzetten of meehelpen
met de uitvoering van een door het bestuur opgezet project. Door o.a. het uitgeven van
brochures, het bijhouden van een uitgebreide website en door publiciteit te zoeken via de
media wordt de stichting gepromoot.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Newbornlife Nederland wordt gevormd door:

Janneke Venema
voorzitter

Marga Fennema
secretaris

Harmannus Venema
penningmeester

Angenies Baar
algemeen adjunct

ACTIVITEITEN 2013
Januari
Februari

Social media informatieavond Milleniumgemeente Tynaarlo
Vrouwenspecial Zuidlaren (verkoopstand + opbrengst van de avond +
collecte) Vernieuwde website gepubliceerd

Maart

Brievenactie GKV moederdagcollecte
Doopcollecte in Apeldoorn

April

Stand op Bijbelstudiebondsdag Zwolle Presentatie wereldwinkel Harlingen
Doopcollecte in Apeldoorn Jaarverslag 2012 gepubliceerd op website
Fair Spakenburg Jaarlijkse bestuursvergadering te Apeldoorn
Moederdagfair te Annerveenschekanaal
Markt Wereldwinkel Zuidlaren

Mei
Juni

Zomermarkt Dennenoord Zuidlaren Statiegeldacties in Vries, Eelde en
Paterswolde Vernieuwde (zakelijke) Facebookpagina gepubliceerd

Juli

‘Hunnebed in de kieker’ te Tynaarlo
Geboortetaarten afgeleverd aan doopouders

Augustus

Braderie Vakantiekring De Oase Vakantiepark Van Harte te Echten

September

Garageverkoop Noorderpark Assen

Oktober
November
December

2013

Kledingbeurs CGK Zuidlaren (verkoopstandje + opbrengst van de ochtend)
Vrouwenochtend GKV Baflo (presentatie + verkoop + collecte)
Nieuwe druk NBL-folder
Christenvrouw Assen (presentatie + verkoop + collecte) Eindejaarsactie:
brieven- en Facebookactie ivm verdubbeling eindejaarsgiften Mercy Ships
Kerstmarkt Dennenoord Zuidlaren Kerstmarkt Nieuw Graswijk Assen
Bloemen gebracht naar kaartenmakers
Fair Spakenburg Email-contact
winnaars van de presentatiewedstrijd + vertegenwoordiging tijdens hun
presentatie op het Vechtdalcollege te Weesp
▪ Bedankbrieven: Elke maand verstuurt de penningmeester bedankbrieven
naar alle gevers (particulieren en kerken) ▪ Collecten: Er werden in veel kerken
collecten gehouden, o.a. tijdens doopdiensten, op Moederdag en op Biddag.
Regelmatig werden hiervoor beamerpresentaties aangevraagd of gedownload
via de site ▪ Donateurs: De periodieke betalingen worden maandelijks of
(half)jaarlijks geïncasseerd ▪ Mailingacties: Het hele jaar door werden weer
brieven verzonden aan de PKN (laatste gedeelte) en CGK (eerste deel). Er
gingen honderden brieven de deur uit. De resultaten waren zichtbaar; er
kwamen veel giften en collectengelden binnen ▪ Publiciteit: In de Oostermoer
werden ingezonden en redactionele stukken geplaatst ▪ Spaarpotjes: bij
kraamvrouwen in Smilde en Zuidlaren werden spaarpotjes geplaatst. Diverse
vrouwenverenigingen in het land hebben tijdens de vergaderingen een
Newbornlife-busje op tafel staan ▪ Verkoop: via webwinkel DE KRAAM, op
vrouwenverenigingen, vanuit huis, op markten enz. worden zelfgemaakte
spulletjes verkocht. Twee webwinkels geven (een deel van) hun opbrengsten
aan Newbornlife. De eigenares van het brocantewinkeltje beëindigde dit jaar
haar werkzaamheden ▪ Vrijwilligers: Het vrijwilligersbestand is helaas verder
ingekrompen. Nog slechts enkele vrijwilligers zijn actief betrokken

Dit is een overzicht van de activiteiten in 2013 waarbij de bestuursleden van Newbornlife betrokken waren.
Er zijn in 2013 nog andere acties georganiseerd door vrijwilligers of op eigen initiatief van scholen, kerken
en verenigingen (gezien de stortingen op de bankrekening van Newbornlife).
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013
TOTALEN
Saldo per 01-01-2013
Totaal Ontvangsten
Totaal Uitgaven
Afgedragen aan Mercy Ships

€
€
€
€

12.180,17
20.778,81
1.555,24
29.044,00

SPECIFICATIE
BATEN

LASTEN

Saldo 01-01-2013

€

12.180,17

Kosten betalingsverkeer

€

146,46

Spaarpotjes

€

146,54

Promotie + secretariaat

€

215,88

Kerkelijke collecten + giften

€

13.302,60

Mercy Ships

€

29.044,00

Particuliere giften

€

4.423,15

Reiskosten

€

50,00

Sponsoring website

€

250,00

Bijzondere kosten

€

392,06

Statiegeldacties

€

276,11

Porto kerkpost

€

635,84

Inkomsten uit verkoop

€

1804,26

Vrouwenverenigingen

€

576,62

Saldo

€

2.474,74

________
€

32.958,98

________
€

32.958,98

Dit overzicht is opgemaakt op 19 februari 2014

H. Venema, penningmeester

voor accoord:

J. Venema, voorzitter

M. Fennema, secretaris

A.P. Baar, bestuurslid
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TOELICHTING op het financieel jaarverslag 2013
De jaaropbrengst is € 20.778,81. Hiervan is een bedrag van € 5994,00 van de decemberactie
verdubbeld door een gulle gever van Mercy Ships. De totale opbrengst bedraagt € 26.772,81.

BATEN:
Spaarpotjes
€ 146,07
kraambezoek is belangrijk minder t.o.v. vorige jaren
Kerkelijke giften en collecten
€ 13.302,60 o.a. de actie ‘moederdagcollecte’ was een succes, zie voor specificatie bijlage 1
Particuliere giften
€ 4.423,15
grotendeels éénmalige giften en een enkele vaste donateur; helaas een sterke daling
te zien in de particuliere giften.
Statiegeldacties
€ 276,11
supermarkten Zuidlaren, Eelde en Vries; deze actie zijn deels verplaatst van
september naar december. De afrekening volgt in het nieuwe jaar.
Sponsoring website
€ 250,sponsoring van de nieuwe website door een huisartsenpraktijk
Verkoop
€ 1804,26

verkoop, voorlichting op markten, winkeltje, webwinkel vanuit Smilde en
Zuidlaren ; belangrijk toegenomen.

Vrouwenverenigingen
€ 576,62
opbrengsten van diverse spaarpotjes van vrouwenverenigingen uit het land

LASTEN:
Kosten betalingsverkeer
€ 146,66
bankkosten
Promotie en secretariaat
€ 215,88
kosten websitebeheer en domeinregistratie, papier, postzegels, printercartridges enz.
alle werkzaamheden worden door de bestuursleden pro Deo uitgevoerd.
Bijzondere kosten
€ 392,06
aanschaf laptop voor promotiedoeleinden
Reiskosten
€ 50,00

er werden door de bestuursleden geen reiskosten in rekening gebracht, één
externe declaratie

Porto kerkpost
€ 635,84
betreft extra portokosten ivm actie bij diverse kerken
Mercy Ships
€ 29.044,00 totale afdracht voor de VVF-operaties

* Alle kosten zijn geboekstaafd met nota’s en bonnen. Alles is verantwoord via dagafschriften van
bankrekening 3109280 / IBAN NL85INGB0003109280 en er zijn geen kasinkomsten of –uitgaven.
Stichting Newbornlife Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04088178.
Stichting Newbornlife Nederland is als ANBI aangemerkt bij de belastingdienst. RSIN/fiscaalnummer 818524923.
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BEGROTING 2014

Begroting
2013

Werkelijk
2013

BEGROTING
2014

BATEN
Spaarpotjes
Kerkelijke giften en collecten
Particuliere giften/sponsoring
Acties / Projecten
Verkoop
Vrouwenverenigingen

€
€
€
€
€
€

€
€

€

500,12.000,7.000,1.000,1.500,1.500,______
22.500,-

146,13.302,4673,276,1.804,577,______
20.778,-

€
€
€
€
€
€
€

500,12.000,7.000,1.000,1.500,1.500,______
22.500,-

Secretariaat
Voorlichting
Reiskosten
Advertenties
Diversen/porto

€
€
€
€
€

500,1000,500,1000,500,-

€
€
€
€
€

215,88
392,06
50,782,30

€
€
€
€
€

500,1000,500,500,500,-

VVF-operaties

€

20.000,-

€

29.044,-

€

20.000,-

€

______
23.500,-

€

______
30.484,24

€

_______
23.000,-

€
€
€
€

LASTEN

Josephine in haar nieuwe kleding (2e van links)
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