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J. Prins, voorzitter
N. van Woerden RA, secretaris/penningmeester
Drs. J. Wallast
P.J. Stolk – Prins
J.J. Kagchelland
Drs. H. den Boer RA
Stichting Jarikin is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit betekent dat giften aan Stichting Jarikin fiscaal aftrekbaar zijn.
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Voorwoord
In 2016 is er 2x een bezoek aan Haïti gebracht door een vertegenwoordiger van Stichting
Jarikin, de heer Hans Kagchelland.
De heer Hans Kagchelland is in 2016 benoemd tot waarnemend voorzitter van Stichting
Jarikin.
Het jaar 2016 heeft voor Stichting Jarikin voornamelijk in het teken gestaan van het realiseren
van 2 grote projecten:
 De aankoop en verbouwing van een schoolgebouw voor beroepsopleiding Ceprofojul.
 Het bouwen van een nieuwe school in Croix des Bouquets (school Le Rocher).
De verbouwing van beroepsschool Ceprofojul was op 1 september 2016 gereed.
De nieuwbouw van school Le Rocher zal omstreeks maart 2017 gereed zijn. Daarna zal de
school nog ingericht worden zodat het vanaf het schooljaar 2017/2018 in gebruik genomen
kan worden.
De ondersteuning van school Madame Bernadette is op 1 juli 2016 definitief gestopt.
In oktober 2016 is het zuiden van Haïti getroffen door orkaan Matthew, die daar een enorme
schade heeft aangericht. Samen met onze lokale parner Coeur pour Haïti hebben wij twee
kleine dorpen “geadopteerd”, die wij gaan steunen met voedselhulp en heropbouw. Stichting
Jarikin neemt daarbij de ondersteuning van het dorp Thorbecke voor haar rekening.
De begroting voor 2016 was uitzonderlijk hoog door de nieuwbouw van school Le Rocher en
de aankoop en verbouwing van het schoolgebouw voor beroepsopleiding Ceprofojul. Later
kwam daar ook de noodhulp voor het dorp Thorbecke nog bij. Dank zij royale bijdragen van
stichting Wilde Ganzen, andere stichtingen, bedrijven, particulieren en de familie Prins is het
mogelijk gemaakt om dit alles te realiseren.
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de donateurs van Stichting Jarikin voor
Haïti hartelijk te bedanken. Zonder hun financiële bijdrage is het voor ons niet mogelijk om
onze projecten op het huidige niveau te handhaven en wij hopen dat wij ook in de toekomst
een beroep op U mogen blijven doen.
Stichting Jarikin heeft geen overheadkosten en elke geschonken euro komt in Haïti terecht bij
onze projecten, welke onder scherpe financiële controle staan. Elke gestorte euro in Stichting
Jarikin levert het hoogst denkbare rendement op!

Jan Prins
Voorzitter

De Lier, 28 februari 2016.

Stichting Jarikin: jaarverslag 2016

-4-

Doelstelling
Stichting Jarikin is de goede doelen organisatie van de familie J. Prins, de oprichter van de
Priva Groep uit De Lier.
De Stichting Jarikin heeft ten doel het verstrekken van giften aan en het financieel
ondersteunen van kerkelijke, charitatieve, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke
en het algemeen nut beogende instellingen en de acties die door of ten behoeve van dergelijke
instellingen worden gevoerd, zomede al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband
houdt. (Artikel 2 van de statuten.)
De bestuursleden van Stichting Jarikin ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Ook verder kent Stichting Jarikin geen overheadkosten. De noodzakelijk te maken kosten
worden gesponsord door de familieholding. Alle inkomsten van Jarikin worden dus voor
100% aan de goede doelen besteed.
De activiteiten van Stichting Jarikin zijn te splitsen in:
- het ondersteunen van projecten
- het verstrekken van giften aan goede doelen organisaties
Ondersteuning van projecten
De middelen die aan projecten besteed worden, worden zowel van de familie Prins verkregen
als ook van derden. Het zwaartepunt van de projecten ligt thans in Haïti.
Belangrijk uitgangspunt van Stichting Jarikin is dat de projecten die ondersteund worden
transparant en controleerbaar moeten zijn.
Giften aan goede doelen organisaties
De middelen om giften aan goede doelen organisaties te verstrekken verkrijgt Stichting
Jarikin uit notarieel vastgelegde bijdragen van de heer J. Prins. Bij de besteding van deze
middelen wordt onderscheid gemaakt in een drietal categorieën:
A-doelen: evangeliserend
B-doelen: humaan vanuit een christelijke achtergrond
C-doelen: humaan
Er is een duidelijk onderscheid aangebracht tussen de beide activiteiten. Zo zijn er onder
andere aparte bankrekeningen voor de verschillende activiteiten geopend.
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Financieel overzicht

I: Ondersteuning van projecten

Balans
2016
€

2015
€

Activa
Bankrekeningen (EUR)
Bankrekeningen (USD)
Totaal bankrekeningen

69.958
187.380
257.338

297.657
50.298
347.955

Te ontvangen bedragen

14.133

6.269

271.471

354.224

29.664
1) 164.785
2) 77.022
271.471

22.951
260.213
71.060
354.224

Totaal activa

Passiva
Resultaat (beschikbaar voor projecten)
Projecten
Overige schulden
Totaal passiva

Overzicht van inkomsten en uitgaven
2016
€
Ontvangsten
Ontvangen bijdragen voor projecten
631.513
Ontvangen premie van Wilde Ganzen
194.939
Ontvangen bankrente / koerswinst op USD
6.713
Mutatie saldo projecten
95.428
Totaal ontvangsten
928.593
Uitgaven
Betaald aan projecten
Diverse uitgaven
Totaal uitgaven

366.830
0
9.314
- 115.458
260.686

921.880
0
921.880

251.372
0
251.372

6.713

9.314

Resultaat boekjaar
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1): Specificatie projecten 2016

School Madame Bernadette, Haïti
School Le Rocher, Haïti
Beroepsschool Ceprofojul, Haïti
Noodhulp orkaan Matthew, Haïti
Nieuwbouw school Le Rocher, Haïti
Nieuwe school Ceprofojul, Haïti
Haïti algemeen

saldo
1 januari
2016

ontvangsten
2016

4.618
0
0
0
243.378
1.152
11.065
260.213

4.267
29.023
90.909
46.239
339.382
316.632
0
826.452

saldo
uitgaven 31 december
2016
2016
8.885
22.082
90.909
17.921
453.234
317.784
11.065
921.880

0
6.941
0
28.318
129.526
0
0
164.785

School Madame Bernadette, Haïti
Stichting Jarikin is 8 jaar geleden gestart met de ondersteuning van school Madame
Bernadette, een lagere school waar de kinderen naast onderwijs, dagelijks voorzien worden
van een warme maaltijd. In 2011 heeft Stichting Jarikin een nieuwe school gebouwd voor
school Madame Bernadette. Via Stichting Jarikin sponsoorden een groot aantal mensen hun
“eigen leerling” op deze school voor EUR 20 per maand.
Helaas verliep de samenwerking met de directie van school Madame Bernadette de laatste tijd
steeds moeizamer. Dit heeft ons in 2015 doen besluiten om de hulp aan school Madame
Bernadette te gaan afbouwen en ons meer te gaan concentreren op school Le Rocher. In het
schooljaar 2015/2016 heeft Stichting Jarikin nog de helft van de salarissen van de leraren van
school Madame Bernadette betaald, zodat de school geleidelijk op eigen benen kon komen te
staan.
In overleg met de sponsoren van de “eigen leerlingen” is deze sponsoring overgezet naar een
“eigen leerling” op school Le Rocher.
School Le Rocher, Haïti
In de bush bush, in een plaatsje genaamd Le Rocher, is een van de leraren van Double Harvest
in 2011 gestart met een Christelijke school. In Le Rocher was daarvoor nog nooit iemand naar
school geweest.
Samen met Double Harvest ondersteunt Stichting Jarikin reeds enkele jaren de opbouw van
deze school. Momenteel volgen hier 250 kinderen onderwijs onder plastic daken met primitief
meubilair. In 2015 hebben we een stuk grond gekocht waar we in 2016 gestart zijn met de
bouw van een nieuw schoolgebouw.
In 2016 heeft Stichting Jarikin USD 24.000 bijgedragen aan de exploitatie van school Le
Rocher plus een bijdrage van USD 290 voor de bijscholing van de leraren.
Beroepsschool Ceprofojul, Haïti
Ceprofojul is een beroepsschool in Haïti waar aan voornamelijk jonge vrouwen les wordt
gegeven in verschillende vakopleidingen, zoals een kook- en serveeropleiding, naai- en
kleermakersopleiding, computer- en boekhoudopleiding en een opleiding tot
kapster/schoonheidsspecialiste. Na afronding van deze opleidingen ontvangen de leerlingen
een officieel erkend staatsdiploma.
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Stichting Jarikin heeft zich voor meerdere jaren gecommitteerd om een bijdrage te leveren aan
de exploitatiekosten van Ceprofojul. Hierdoor kan de eigen bijdrage van de studenten beperkt
blijven.
In 2015 heeft de verhuurder de huur van het toenmalige schoolgebouw van Ceprofojul
opgezegd. Daarop heeft Stichting Jarikin in 2016 een schoolgebouw voor Ceprofojul gekocht
en dat gebouw opgeknapt.
In 2016 heeft Stichting Jarikin USD 100.000 bijgedragen aan de exploitatie van Ceprofojul.
Noodhulp orkaan Matthew, Haïti
Begin oktober 2016 werd het zuiden van Haïti getroffen door orkaan Matthew. Dit heeft
Stichting Jarikin doen besluiten om geld in te zamelen om daarmee de bewoners van het dorp
Thorbecke (circa 200 gezinnen van 4 tot 7 personen) te ondersteunen. In totaal is hiervoor in
2016 een bedrag van EUR 46.239 ingezameld.
Hiermee worden drie zendingen met voedsel en water naar Thorbecke gestuurd. Twee
zendingen hebben reeds plaatsgevonden in 2016, de derde zending vindt plaats begin 2017.
Het restant van het geld wordt gebruikt voor de aankoop van bouwmaterialen waarmee de
vernielde huisjes gerepareerd kunnen worden.
Nieuwbouw school Le Rocher, Haïti
Zoals hiervoor al gemeld is Stichting Jarikin in 2016 gestart met de bouw van een nieuwe
school in Le Rocher. Deze nieuwe, van steen gebouwde, school biedt plaats aan 500
leerlingen. In de eerste helft van 2017 wordt de school naar verwachting opgeleverd.
De totale bouwkosten van de school bedragen ruim EUR 650.000. Het project is goedgekeurd
door Wilde Ganzen, waardoor we in aanmerking kwamen voor een subsidie van EUR
100.000 van Wilde Ganzen.
Eind 2016 had Stichting Jarikin nog een tekort van ruim EUR 55.000 op de totale
financiering van de nieuwbouw voor school Le Rocher.
Nieuwe school Ceprofojul, Haïti
Zoals hierboven reeds gemeld heeft Stichting Jarikin in 2016 een ander schoolgebouw
gekocht voor beroepsschool Ceprofojul en dit gebouw opgeknapt en geschikt gemaakt voor
het geven van de beroepsopleidingen van Ceprofojul. Dit alles is gerealiseerd voor de
aanvang van het studiejaar 2016-2017.
De totale kosten van de aanschaf en de verbouwing bedroegen EUR 317.784. Ook dit project
is goedgekeurd door Wilde Ganzen, waardoor we in aanmerking kwamen voor een subsidie
van EUR 94.939 van Wilde Ganzen. De financiering van dit project is geheel gedekt door
sponsorbijdragen.
Haïti Algemeen
Onder deze noemer zijn de giften verzameld die door Stichting Jarikin ontvangen zijn waarbij
(nog) geen expliciete bestemming aangegeven is door de sponsor. Het bestuur van Stichting
Jarikin zal deze gelden toewijzen aan de verschillende bestemmingen.
Eind 2016 was het gehele saldo toegewezen aan projecten.
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2): Specificatie overige schulden

Vooruit ontvangen sponsorbijdragen school Le Rocher
Ontvangen herroepelijke schenking
Overige schulden
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2016
€

2015
€

8.840
60.000
8.182
77.022

11.060
60.000
0
71.060

II: Giften aan goede doelen organisaties.

Balans
2016
€

2015
€

Activa
Liquide middelen
Te ontvangen rente
Totaal activa

0
0
0

56
80
136

Passiva
Beschikbaar voor giften
Te betalen giften
Totaal passiva

0
0
0

136
0
136

Overzicht van inkomsten en uitgaven
2016
€

2015
€

Ontvangsten
Ontvangen bijdragen
Ontvangen bankrente
Totaal ontvangsten

60.282
62
60.344

60.000
203
60.203

Uitgaven
Giften
Totaal uitgaven

60.480
60.480

60.547
60.547

- 136

- 344

Saldo ontvangsten minus uitgaven

Specificatie giften

A-doelen (evangeliserend)
B-doelen (humaan vanuit een christelijke achtergrond)
C-doelen (humaan)
Totaal giften

2016
€

2015
€

22.100
26.860
11.520
60.480

23.600
24.360
12.587
60.547

Met ingang van 1 januari 2017 verlopen de giften aan de goede doelen organisaties via een
andere stichting. Deze zult u volgend jaar dus niet meer terugvinden in het jaarverslag van
Stichting Jarikin.
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