
 

 

 

 

JAARVERSLAG 2012  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Door een operatie begint 

een nieuw leven 

voor Afrikaanse 
fistelpatiënten 



 

 

INHOUD 

 

 
Voorwoord     blz. 3 
Organisatie     blz. 4 

Activiteitenverslag    blz. 5 

Financieel jaarverslag   blz. 7 

Toelichting financieel jaarverslag  blz. 8 

Begroting 2013    blz. 9 

Bijlagen:  
Kerkelijke giften en collecten 2012 
Controle verslag 

 

 

 

Akissi Nalalene (Togo) 

 

  

-2- 



 

 

VOORWOORD 

 
Al weer een jaar voorbij en we schrijven momenteel al weer 2013. Dit jaarverslag gaat 
over de resultaten van onze Stichting Newbornlife Nederland in 2012, zowel wat betreft 
het bekendmaken van de aandoening VVF én de vrouwen in Afrika, alsook wat de 
activiteiten financieel hebben opgebracht; wat zich natuurlijk weer vertaalt in hoeveel 
vrouwen in Afrika hiermee een ‘nieuw’ leven konden ontvangen. Want daar doen we het 
allemaal voor: de vrouwen langs de westkust van Afrika die moeten leven met VVF! 
 

Het hospitaalschip de ‘Africa Mercy’, lag de eerste helft van dit jaar in de haven van Togo 
en de 2e helft in Guinee waar het tot midden 2013 zal blijven. De focus van Mercy Ships 
verbreedt zich steeds meer naar het óók opleiden van gynaecologen in regionale 
ziekenhuizen en daardoor zijn de aantallen vrouwen met VVF die geholpen worden meer 
of minder gerelateerd aan het aantal gynaecologen die worden opgeleid. In Togo zijn er 
voorjaar 2012 totaal 49 vvf operaties gedaan en is een plaatselijke chirurg getraind. Wij 
zijn blij en dankbaar dat we door middel van onze vrijwilligers en gevers daar een grote 
bijdrage aan hebben mogen leveren. 

Wat was er ook dit jaar weer een grote variëteit aan activiteiten:  
Er werd weer gespaard in de spaarpotjes door kraamvrouwen hier in Nederland, door 
vrouwenverenigingen, met jubilea etc., er werden na mailings collectes in de kerken 
gehouden, we stonden op diverse markten met DE KRAAM. Teveel om hier op te 
noemen. U vindt het allemaal in het activiteitenverslag elders in dit jaarverslag. Wat ik 
speciaal wil noemen zijn de nieuwe activiteiten in het afgelopen jaar: de sponsorloop 
AdventureRun op Ameland op 15 december 2012. Ook nieuw: Facebookactiviteiten, 
promotie Moederdagcollecten in mailings en op de site van het diaconaal steunpunt van 
de GKV en deelname aan Milleniumprojecten van de gemeenten. 
 

Plannen 2013 
●  De Afrika Mercy ligt het eerst deel van 2013 in Guinee. In de 2e helft van 2013 zal het
  hospitaalschip naar Congo gaan en daar o.a. ook weer vrouwen met VVF helpen. We 
 zijn bezig met sparen om de VVF-operaties in Congo te kunnen betalen.  
● We gaan door met het zoeken van een platform bij vrouwengroepen.  
● Ook hebben we een projectplan ingestuurd voor de bovenbouw van het voortgezette 
 onderwijs in de regio om op deze manier aan te sluiten bij bijvoorbeeld 
 onderwijsprojectweken. 
● Dit jaar staat gaan we door met de mailing naar alle PKN-kerken in Nederland en met 
 het promoten van Moederdag als een goede gelegenheid om onze kadootjes en 
 vreugde te delen met moeders in Afrika. 
● We zijn nog bezig met het ontwerpen van een nieuwe website, alsook met het 
 ontwikkelen van Facebook activiteiten. 
 

Wij zijn dankbaar met de resultaten van het jaar 2012.  
En we zien in de plannen voor 2013 genoeg mogelijkheden om zowel bewustwording als 
geld te genereren vanuit onze eigen vreugde en welvaart. 
 
22 februari 2013: Janneke Venema, voorzitter                                                                                                                             
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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.” 

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 
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ACTIVITEITEN 2012 

 

 

januari ▪ De bijeenkomst van de milleniumwerkgroep van de gemeente Midden 
Drenthe werd bezocht door Marga 

februari ▪ Janneke, Anny en Marga stonden met een stand op de drukbezochte 
interkerkelijke vrouwendag in het Lichtpunt te Kloosterveen (Assen). Ze 
verzorgden een korte presentatie en ontvingen de (royale) 
collecteopbrengst  ▪ Op de site van het diaconaal steunpunt GKV wordt 
NBL voorgesteld als collectedoel voor Moederdag/Biddag, ook een 
presentatatie is te downloaden 

maart ▪ 14 maart: Marga verzorgde een lezing, film en verkoop voor de 
NBvP/Vrouwen van Nu te Bovensmilde ▪ Op 20 maart verzorgden 
Janneke en Marga hetzelfde avondvullende programma voor de Ned. 
Ver. van Huisvrouwen te Zuidlaren ▪ Newbornlife wordt opgenomen in het 
projectboek van de gemeente Tynaarlo waaruit de scholen een 
milleniumproject kunnen kiezen 

april ▪ In de IJmuiderkrant stond een artikel over Janny Kramer die al jarenlang 
brocante verkoopt voor NBL ▪ 14 april: stand op de milleniummarkt in en 
rondom het gemeentehuis te Beilen ▪  25 april: de jaarlijkse 
bestuursvergadering te Zuidlaren 

Mei ▪ 13 mei: Janneke organiseerde een deurcollecte in de GKV Zuidlaren ter 
gelegenheid van Moederdag  ▪  In de Oostermoer verscheen een artikel 
over Newbornlife (mogelijk gemaakt door Milleniumgemeente Zuidlaren) 

juni ▪ 8 juni: stand op Zomermarkt Dennenoordterrein Zuidlaren ▪  hele maand 
statiegeldactie in een supermarkt in Vries 

juli ▪  Op camping de Sikkenberg te Onstwedde werd door Hennie en 
vriendinnen een ‘nagelstudio’ verzorgd . De opbrengst was voor NBL 

augustus ▪ De statiegeldbussen werden opgeknapt door Jurre. Harmannus en 
Janneke plaatsten ze weer in de supermarkten van Zuidlaren 
 ▪ Statiegeldactie in drie supermarkten in Zuidlaren 

september ▪ Janneke bezocht de vergadering(en) van Milleniumgemeente Zuidlaren 

oktober ▪ 17 oktober: Trees en Marga verzorgden een workshop memoborden 

november ▪ 3 november: standjes op bazaar GKV Assen-Noord (Anny, Trees, 
Marga) ▪ de hele maand staat in het teken van sponsorwerving tbhv 
AdventureRun Ameland  (brieven, flyers, Facebook, ruglogo’s)  

december ▪ 7 december: stand op Dickensmarkt op het Dennenoordterrein te 
Zuidlaren (Anny, Marga, Harmannus, Janneke)  ▪ 8 december: stand op 
kerstmarkt te Bovensmilde (Jan en Marga)  ▪ 15 december: 
AdventureRun Ameland: 9 lopers laten zich sponsoren voor NBL  ▪ 24 
december: de vrouwen in Smilde die kaarten en sieraden maken voor 
Newbornlife ontvangen als bedankje een kadootje en kerstwens 
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doorlopende 
activiteiten 

2012  

▪ Mailingactie:  Het hele jaar door werden brieven verzonden aan de 
grote en kleine PKN-kerken in het hele land. Er gingen honderden 
brieven de deur uit. jaar. De resultaten waren zichtbaar; er kwamen veel 
giften en collectengelden binnen.  

▪ Website:  We oriënteren ons op het (laten) maken van een nieuwe 
website. Marga volgt een korte cursus WordPress.  

▪ Bedankjes:  Elke maand verstuurt de penningmeester bedankbrieven 
naar alle gevers (particulieren en kerken).  

▪ Donateurs:  De periodieke betalingen worden geïncasseerd. De 
donateurs ontvangen eens per jaar een bedankbrief.  

▪ Verkoop:  via de Newbornlife-webwinkel, vanuit het winkeltje in 
Zuidlaren, op vrouwen-verenigingen, vanuit huis, op markten enz. worden 
zelfgemaakte spulletjes verkocht. Twee webwinkels en een brocante-
winkeltje geven (een deel van) hun opbrengst aan Newbornlife. 

▪ Spaarpotjes:  bij kraamvrouwen in Leerbroek, Smilde en Zuidlaren 
werden spaarpotjes geplaatst. Diverse vrouwen-verenigingen in het land 
hebben tijdens de vergaderingen een Newbornlife-potje op tafel staan.  

▪ Vrijwilligers:  Enkele vrijwilligers zijn bezig geweest met activiteiten in 
het eigen netwerk/omgeving. We hebben niet zoveel zicht hierop. Met 
twee vrijwilligers is wel regelmatig mailcontact.  

▪ Collecten: In veel kerken werden collecten gehouden, o.a. tgv dopen, 
Moederdag en Biddag. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 

 

TOTALEN 

Saldo per 01-01-2012 € 14.227,54 

Totaal Ontvangsten € 22.449,81 

Totaal Uitgaven € 1.487,18 

Afgedragen aan Mercy Ships € 23.010,00 

 

                                                SPECIFICATIE 

 

Dit overzicht is opgemaakt  

op 8 februari 2013 

 

                                                    H. Venema, penningmeester 

 

voor accoord: 

 

                                           J. Venema                             M. Fennema                                A.P. Baar 

BATEN            LASTEN   

       

Saldo 01-01-2010 € 14.227,54  TNT-post € 166,60 

Spaarpotjes € 228,54  Kosten betalingsverkeer € 131,13 

Kerkelijke collecten + giften € 12.458,73  Promotie + secretariaat € 374,56 

Particuliere giften € 6.217,40  Mercy Ships € 23.010,00 

Statiegeldacties € 743,36  Reiskosten € 0,00 

Inkomsten uit verkoop € 1187,24  Porto kerkpost € 814,89 

Vrouwenverenigingen  € 1614,54  Saldo € 12.180,17 

  ________    ________ 

 € 36.677,35   € 36.677,35 

-7- 



 

 

TOELICHTING 

op het financieel jaarverslag 2012  

De jaaropbrengst is € 22.449,81. Er heeft een verdubbeling plaatsgevonden van de 
decemberopbrengst van € 3010,- waaronder € 1830,- donaties van de sponsorloop  

op Ameland. Het bedrag is door een gulle gever van Mercy Ships verdubbeld,  
zodat de jaaropbrengst totaal bedraagt: € 25.459,81. 

BATEN: 

Spaarpotjes  
€ 228,54 Kraambezoek; dit is belangrijk minder t.o.v. vorige jaren 

Kerkelijke giften en collecten 
€ 12.458,73 Zie voor specificatie bijlage 1  

Particuliere giften 
€ 6.217,40 Grotendeels éénmalige giften en een enkele vaste donateur 

Statiegeldacties 
€ 743,36 Supermarkten Zuidlaren, Eelde en Vries 

Verkoop 
€ 1187,24 Verkoop, voorlichting op markten, winkeltje, webwinkel vanuit Smilde en 
Zuidlaren  

Vrouwenverenigingen 
€ 1614,54 Opbrengst vrouwendag Assen Kloosterveen en diverse spaarpotjes elders uit 
 het land 

LASTEN: 

TNT-post 
€ 166,60 Kosten inzake Antwoordnummer 412, 9470 VG  Zuidlaren 

Kosten betalingsverkeer 
€ 131,13 Bankkosten 

Promotie en secretariaat 
€ 374,56 Kosten websitebeheer en domeinregistratie, papier, printercartridges enz. * 
 Alle werkzaamheden worden door de bestuursleden pro Deo uitgevoerd. 

Reiskosten 
€ 0,00 Er werden door de bestuursleden geen reiskosten in rekening gebracht 

Porto kerkpost 
€ 814,89 Betreft extra portokosten ivm actie bij diverse kerken 

Mercy Ships 
€ 23.010,00 Totale afdracht voor de VVF-operaties 

*  Alle kosten zijn geboekstaafd met nota’s en bonnen. Alles is verantwoord via dagafschriften van 
bankrekening 3109280 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. 
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BEGROTING 2013 

 

  Begroting 
2012 

 Werkelijk  
2012 

 BEGROTING 
2013 

       

BATEN       

       

Spaarpotjes € 1000,- € 229,- € 500,- 

Kerkelijke giften en collecten € 10.000,- € 12.459,- € 12.000,- 

Particuliere giften € 10.000,-  

€ 

 

6.217,- 

 

€ 

 

7.000,- Sponsoring € 1.000,- 

Acties / Projecten € 1.000,- € 743,- € 1.000,- 

Verkoop € 2.000,- € 1.187,- € 1.500,- 

Vrouwenverenigingen € 0,- € 1.615,- € 1.500,- 

  ______  ______  ______ 

 € 25.000,- €   22.450,- € 22.500,- 

       

       

LASTEN       

       

Secretariaat € 500,-  

 

€              

 

 

1.488,- 

€ 500,- 

Voorlichting € 1000,- € 1000,- 

Reiskosten € 500,- € 500,- 

Advertenties € 1000,- € 1000,- 

Diversen € 500,- € 500,- 

VVF-operaties € 21.500,- € 23.010,- € 20.000,- 

  ______  ______  ______ 

 € 25.000,- € 23.498,- € 23.500,- 

 

  

-9- 



 

 

Kerkelijke giften en collecten 2012 
 

02.01 Protestantse gemeente Worms     € 250,- 
06.01 CGKV Nijmegen       € 237,55 
06.01 Geref. kerk Hoogkerk      € 500,- 
06.02 Protestantse gemeente Nieuw Buinen    € 50,- 
10.02 Geref. kerk Dwingelo      € 50,- 
14.02 Protestantse gemeente Kollum     € 750,- 
02.03 Geref. kerk St. Jansklooster      € 50,- 
20.03 Hervormde gemeente Glanerbrug    € 25,- 
26.03 Geref. kerk Diever        € 223,09 
26.03 Zendingscie Geref. kerk Zwolle     € 100,- 
05.04 CGK Leiden        € 500,- 
10.04  Protestantse gemeente Bedum     € 150,- 
11.04 Nederlands Hervormde gemeente Borculo    € 25,- 
17.04 Protestantse gemeente Rijssen       € 50,- 
19.04 GKV Almelo         € 50,- 
23.04 Protestantse gemeente Huissen      € 100,- 
21.05 Protestantse gemeente Wanneperveen/Beltschutssloot € 100,- 
23.05 CGK Hasselt        € 357,- 
30.05 CGKV Nijmegen        € 348,37 
30.05 GKV Zuidlaren        € 655,46 
08.06 GKV Zuidhorn        € 1.200,- 
18.06 CGK Dieren         € 222,45 
18.06 Protestantse gemeente Tzum/Fir     € 50,- 
28.06 Geref. kerk Zwartsluis       € 415,51 
28.06 Protestantse gemeente Ruinen      € 555,44 
09-07 Ontmoetingskerk Zuidlaren     € 89,44 
10.07 Protestantse gemeente Veenendaal     € 300,- 
18.07 Geref. kerk Sibculo        € 259,02 
18.07 Geref. kerk Sibculo extra       € 250,- 
20.08 Protestantse gemeente Meppel      € 70,42 
27.08 Geref. kerk Boven-H.veld       € 350,- 
28.09 CGK Zuidlaren        € 159,75 
08.10 Protestantse gemeente Rijnsaterwoude    € 100,- 
15.10 PKN Vierpolder        € 500,- 
12.11 Geref. kerk  Nijkerk        € 762,72 
14.11 Hervormde Hervormde gemeente Epe     € 247,46 
20.11 Hervormde gemeente Wanswerd     € 200,- 
29.11 Protestantse gemeente Wapenveld     € 211,25 
05.12 Hervormde gemeente Puttershoek    € 100,- 
07.12 Nederlands Hervormde gemeente Heino    € 500,- 
10.12 Protestantse gemeente Reiderland     € 50,- 
12.12 Geref. kerk Delft        € 200,- 
12.12 Protestantse gemeente Nieuwolda/Oostwold   € 68,80 
19.12 NHG O-N-T Nijenga       € 200,- 
21.12 Ontmoetingskerk Zuidlaren      € 100,- 
24.12 Evangelisch Lutherse gemeente Arnhem    € 100,- 
28.12 CGK Den Haag        € 100,- 
28.12 Nederlands Hervormde kerk Dalerveen     € 100,- 
31.12 Protestantse gemeente Ens      € 75,- 
31.12 Nederlands Hervormde kerk Ommen    € 175,- 
                              ______ 

         € 12.458,73 
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Bijlage 2 


