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1. Voorwoord
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Traditiegetrouw willen wij onze donateurs, lezers en sympathisanten, die onze organisatie een groot hart 
toedragen, weer een mooi, overzichtelijk en transparant jaarverslag aanbieden.

Wij willen jullie immers graag een inzicht geven van hoe jullie giften, erfenissen en ingezamelde kleding een 
bijdrage hebben geleverd in het ondersteunen van projecten in het Zuiden. Projecten, die altijd ten goede 
komen voor de verbetering van de levenskwaliteit van vele mensen en kinderen.

Zoals jullie al gelezen hebben in vorige verslagen, ligt het welzijn van kinderen ons heel nauw aan het hart. 
Dankzij de jarenlange steun van adoptieouders krijgen kinderen, via onze actie “Financiële kinderadoptie” 
de kans om degelijk onderwijs te volgen, kunnen ze genieten van een gezonde en evenwichtige voeding en 
kunnen ze altijd rekenen op medische verzorging. Wij zijn daarom ontzettend blij dat we hiermee voor al deze 
kinderen een mooie toekomst kunnen verzekeren.

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving, GDPR in voege getreden. De Stichting 
Salvatoriaanse Hulpactie doet er alles aan om met deze nieuwe wetgeving in orde te zijn en haar data en 
zeker de persoonsgegevens van haar werknemers, donateurs, 
lezers en alle derden waarmee wij relaties hebben te beveiligen. 
Daarom hebben wij bij het opstellen van dit jaarverslag zo goed 
als mogelijk rekening proberen te houden met data die omwille 
van deze nieuwe wetgeving anoniem dienen te blijven.

Graag nodigen wij jullie uit om toch even de tijd te nemen dit 
jaarverslag 2017 te lezen. Zo maken jullie niet alleen kennis met 
een gedetailleerde beschrijving van al onze activiteiten, maar 
ook met een gedreven en enthousiast team van medewerkers, 
dat zich elke dag met veel ijver inzet om de doelstelling van de 
Stichting Salvatoriaanse Hulpactie te verwezenlijken.
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––––– De stg. Salvatoriaanse Hulpactie ondersteunt 
projecten in landen in het Zuiden om zo een 

structurele lotsverbetering te bekomen en een 
bijdrage te leveren aan de werelddoelen.

Analfabeten, armen, kinderen, jeugd,
vrouwen, dorpsgemeenschappen, 

slachtoffers van natuurgeweld.

Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika, 
Oost-Europa

Financiële ondersteuning projecten, 
voorbestemde giften, financiële kinderadoptie, 

kledinginzamelingen

Projecten: 44 € 274.174
Afgewerkt: 24 In progress: 20

> 2500 pers: 2    100>2500 pers:6 <100pers: 36

Adoptieouders: 184 € 43.673
Nieuw: 1 Gestopt: 6

Vervangingen: 19

Containers: 32.950 kg
Huis-aan-huis: 13.020 kg
Door PLQ: 36.364 kg 
Gezamenlijk (SVKI): 41.707 kg
Giften: € 9.914

Kwartaalblad: 4.558
Tentoonstelling: 1 bezoeker (NL)
www.salvatorhulp.org

SalvatoriaanseHulpactie
company/salvatoriaanse-hulpactie

salvatorhulp

Administratie via Belgische zusterorganisatie

In 1 oogopslag
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2. Doelstelling, beleid & strategie
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“Wij hebben het hier goed en 
kunnen onze rijkdom delen met 
de mensen die het veel slechter 

hebben”, wilde hij hier in België een 
organisatie opstarten met als doel: de 

levenssituatie aldaar verbeteren.
Theo Palmans

 



Jaarverslag 2017 - Stichting Salvatoriaanse Hulpactie

 Algemene doelstelling
De stichting Salvatoriaanse Hulpactie heeft tot doel: “Ondersteunen van projecten van missionarissen, 
ontwikkelingswerk(st)ers in landen in ontwikkeling, landen in het Zuiden, ten behoeve van de plaatselijke 
bevolking. Daarbij denken we aan armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en vorming; kortom de 
structurele lotsverbetering en de sociale mondigheid van de armsten. Het accent licht op kleinschaligheid, 
directe hulp in concrete noodsituaties, partnership, selfsupporting en ondersteuning, opleiding voor 

inlandse priesters, religieuzen en ontwikkelingswerkers.”

Maar ook voor eigen land betekent de inzameling 
van tweedehands kleding een dienst aan de 
gemeenschap. En dit om onderstaande redenen:

1. Door het inzamelen van textiel worden deze 
producten hergebruikt i.p.v. op de afvalberg 
terecht te komen.

2. De winst uit deze activiteit komt ten goede aan 
sociale, humanitaire en/of andere caritatieve 
doelstellingen.

Omdat er verschillende Salvatorianen in onze Raad 
van Bestuur zetelen en zij op hun beurt rapporteren 
aan de Salvatoriaanse congregatie, wordt er 
constant op toegezien dat het gedachtegoed van 
de Salvatorianen in stand gehouden wordt.

“Vanuit het christelijk gedachtegoed van de 
Salvatorianen, tracht de stichting Salvatoriaanse 
Hulpactie de levensstandaard van de bewoners 

in de ontwikkelingslanden te verbeteren. Zij tracht 
haar fondsen te verwerven via giften enerzijds en 

kledinginzameling anderzijds.”

Visie

Voor de Raad van Bestuur is het een prioriteit dat de 
kleding correct en tijdig opgehaald wordt. Hiervoor 
doet de Stichting beroep op kledinginzamelaars die 
al vele jaren ervaring hebben en ook het caritatieve, 
humanitaire doel nastreven. De keuze van de 
kledinginzamelaar wordt bepaald door de ligging 
van de gemeente en de overeenkomst met het SVKI. 
(SVKI wordt op pag. 18 gedetailleerd behandeld). 
Voor de gemeenten waar de inzameling gebeurt 
ten behoeve van een missiecomité geeft zij de 
vergunning door aan haar zusterorganisatie. In 
al de andere gemeenten wordt door de firma PLQ 
ingezameld. 

Tevens hecht zij er veel belang aan dat degenen 
die kleding in onze containers deponeren goed 
geïnformeerd zijn over:

• Wat er met de kleding gebeurt

• Hoe wij de opbrengst besteden

Missie

Al de donaties worden besteed aan projecten of 
kinderadoptie, afhankelijk van de wens van de 
donateurs zelf. De leden van de Raad van Bestuur 
bepalen, op basis van een aantal vastgelegde 
criteria en voorwaarden, welke projecten met 
deze giften gefinancierd worden. De stichting 
Salvatoriaanse Hulpactie voert zelf geen projecten 
uit, zij geeft enkel financiële steun. De stichting 
Salvatoriaanse Hulpactie besteedt de inzamelingen 
van tweedehandskleding uit omdat zij niet over de 
logistieke middelen beschikt. De zusterorganisatie 
verzorgt voor een aantal missiecomités de 
lediging van de kledingcontainers en huis-aan-
huisinzamelingen. Deze missiecomités ontvangen 
een deel van de winst onder de vorm van een 
directe schenking aan hun doel. De voorwaarde 
is dat deze comités dezelfde doelstelling hebben. 
De huis-aan-huisinzamelingen van de organisatie 
zelf worden door een andere Nederlandse 
organisatie uitgevoerd.
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Wij zijn van mening dat de kinderen in de landen 
van het Zuiden de basis vormen voor de toekomst 
van het land. Vandaar dat voor de financiële 
kinderadoptie het accent ligt op onderwijs. 
Dankzij onderwijs hebben deze kinderen meer 
mogelijkheden en krijgen ze uitzicht op een betere 
toekomst. De kinderen, die steun ontvingen en 
afstuderen, stellen dikwijls hun kennis weer ten 
dienste van de school of de gemeenschap waar 
zij gestudeerd hebben (leraars, verpleegkundigen, 
opvoeders en dokters). 

Bij de keuze van welke projecten financiële 
steun ontvangen, wordt steeds voor ogen 
gehouden hoe de organisatie met deze bijdrage 
de levensstandaard van de bevolking in het 
Zuiden kan verbeteren. Bij de goedkeuring van 
elk project wordt nagegaan of ze beantwoorden 
aan onze doelstelling, onze criteria en aan welke 
werelddoelen we zo een bijdrage leveren. Uit 
onderstaande criteria blijkt duidelijk onze visie 
aangaande de projecten waar wij onze steun aan 
verlenen.

• In overeenstemming te zijn met onze 
doelstelling: de levensomstandigheden van 
de bevolking in de landen van het Zuiden 
structureel verbeteren.

• Bijdrage tot de verwezenlijking van de 
werelddoelen.

• Kleine zelfredzaamheidprojecten.

• Reële kans op slagen.

Wie staat er achter? Het moet een groep zijn die 
uitvoert en geen individu.

• Reële financiële noodsituatie

• Goed controleerbaar, transparant

De giften waarbij de donateur bepaalt voor welke 
missionaris, tussenpersoon, project ze bestemd 
zijn, beschouwen wij als voorbestemde giften. Deze 
giften ondersteunen voornamelijk de werking van 
de missionaris of ontwikkelingswerker. Deze giften 
ontstaan meestal na een oproep in ons kwartaalblad 
voor een bepaalde ontwikkelingswerker, tehuis, 
adoptiekinderen enz. Aangegrepen door het 
verhaal wensen onze donateurs deze werking 
blijvend te ondersteunen. Wij bieden hen die 
mogelijkheid. Trouwe donateurs verkiezen bij 
feesten i.p.v. een geschenk, een gift voor hun 
adoptiekind, een tehuis of ontwikkelingshelper die 
zij een warm hart toe dragen. 

Ontvangen erfenissen worden effectief besteed 
als we het bedrag op onze rekening ontvangen 
hebben. Afhankelijk van de grootte van de erfenis 
wordt ze in datzelfde jaar besteed; grote bedragen 
zullen over meerdere jaren verspreid worden. Op 
het moment dat we veel middelen hebben, willen 
we de nodige voorzichtigheid inbouwen en niet 
kwistig en roekeloos zijn. De Raad van Bestuur kan 
beslissen om het geld te spenderen aan een groter 
project. Als de erflater echter beslist heeft dat het 
geld voor een specifiek project of kinderadoptie 
bestemd is, zal de erfenis zo besteed worden. 

De bestemmingsreserves die we opbouwen 
bestaan uit effectief ontvangen erfenissen 
en beschikbaar voor projecten. Tijdens de 
goedkeuring van de jaarcijfers wordt beslist hoe 
deze middelen in het volgende boekjaar besteed 

worden. De erfenissen die aangekondigd werden 
maar waarvan we de middelen nog niet effectief 
ontvangen hebben, worden in de overige reserves 
opgenomen. 

Van de giften die wij van onze donateurs 
ontvangen, wordt 10 % ingehouden voor 
werkingskosten met een max. van € 1.000 per 
gift. Het saldo zal gefinancierd worden via een 
gift van de zusteronderneming of een gedeelte 
van een erfenis. Wij willen voor de kosten eigen 
fondsenwerving, zoals opgelegd door het CBF, 
binnen de norm van 25 % blijven. De Raad van 
Bestuur ziet er op toe dat de uitgaven tot het strikte 
minimum beperkt blijven, dit om de werkingskosten 
zo laag mogelijk te houden. 

Door de Raad van Bestuur wordt een gedetailleerd 
beleidsplan opgemaakt. Dit plan omvat visie, 
doelstellingen, actiepunten en meerjarenplan. Uit 
het meerjarenplan wordt het jaarplan gedistilleerd. 

Doordat de leden van de Raad van Bestuur 1 x 
per maand samen komen, wordt er permanent 
geëvalueerd. Mochten er zich toch plotse 
marktwijzigingen, nieuwe wettelijke regels, 
nieuwe noden of problemen voor doen, dan past 
de Raad van Bestuur haar strategie onmiddellijk 
aan. Hierdoor kunnen zij hun beleid onmiddellijk 
bijsturen indien dit nodig blijkt. Omdat de Stichting 
Salvatoriaanse Hulpactie een kleine organisatie 
is die over beperkte middelen beschikt en zoveel 
mogelijk wil doneren aan haar doelstelling, is het 
reclamebudget zeer beperkt. De kledingcontainers 
zijn ons reclamebord en via mond-tot-
mondreclame kunnen wij beter duiden wat 
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onze missie en visie is.

Doelstellingen & 
actiepunten 2017

Wij willen in 2017:

• In Nederland 32 ton kleding ophalen via 
kledingcontainers en 15 ton via huis-aan-
huisinzameling. 

• De missiecomités ontvangen een vergoeding 
per ingezamelde kg volgens een staffeltabel. 

• Via verenigingen, privé-instellingen, enz.
zoeken naar nieuwe standplaatsen voor 
kledingcontainers. 

• Inschrijven op aanbestedingen in Limburg 
en Noord-Brabant indien de gemeenten die 
uitschrijven.

• Manieren zoeken om mensen te sensibiliseren 
omtrent afval. 

• Het reserve fonds doelstelling voor het bedrag 
van €158.604 volledig besteden aan projecten.

• De kosten eigen aan de fondsenwerving 
binnen de norm van 25% houden verspreid 
over 5 jaar.

• Ons kwartaalblad 4 x gratis verspreiden.

• Hopen € 70.000 ontvangen aan vrije giften, € 
55.000 voor adoptie.

• Door acties en rondleidingen 5 nieuwe 

adoptieouders aantrekken. 

• Een open huis zijn en bezoekers rondleiden in 
onze tentoonstelling.

• Ons beter toeleggen op de sociale media, 
facebook, linkedin, twitter om onze 
sympathisanten beter te informeren.

• Een betere wisselwerking tussen onze website 
en sociale media om de sympathisanten te 
informeren over de gewijzigde informatie op 
onze website.

• De daling van het donateursbestand beperken 
tot 250 donateurs.

• Contacten onderhouden met missionarissen 
en ontwikkelingshelp(s)ters, NGO’s waarvoor 
wij projecten hebben ondersteund. 

• Indien er zich een goede en interessante 
uitnodiging aanbiedt, meedoen aan 
studiedagen voor fondsenwerving, 
bekendmaking, ontwikkelingshulp en 
ontwikkelingssamenwerking.

In de regio waar wij kleding inzamelen werden 
er geen aanbestedingen uitgeschreven die 
binnen ons werkterrein vielen. Er waren een 
aantal aanbestedingen ivm afvalinzameling, 
maar niet voor kleding. Nieuwe standplaatsen 
zoeken is en blijft een moeilijke opgave, zelfs 
plaatselijke verenigingen kunnen hun gemeenten 
niet motiveren om voor het goede doel kleding 
in te zamelen. Een goed doel waarvoor wij huis-
aan-huis kleding inzamelen, mocht dit jaar 
minder frequent een huis-aan-huisinzameling 

organiseren.

De inkomsten via adoptie kenden een daling 
omdat er enkele adoptieouders stopten hetzij om 
financiële reden, hetzij omwille van ouderdom. 
Als het een adoptieouder is die verschillende 
kinderen financieel steunt, heeft dit uiteraard een 
zwaardere impact. Ondanks het feit dat we dit 
jaar in Nederland voordrachten gegeven hebben, 
slaagden we er niet in om nieuwe adoptieouders 
te werven. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het 
feit dat de voordrachten telkens bij groepen van 
middelbare leeftijd plaats vonden en deze op hun 
leeftijd dit engagement niet meer willen aangaan. 

SWOT-analyse
De sterktes en kansen van de Stichting 
Salvatoriaanse Hulpactie weerspiegelen een goede 
interne en externe samenwerking. Het fundament 
van de organisatie is haar kleinschaligheid, 
permanente evaluatie en wendbaarheid. Goede, 
jarenlang opgebouwde, samenwerkingsverbanden 
met derden vormen een stevige basis om de 
doelstellingen te verwezenlijken. 

Het ANBI statuut en CBF keurmerk geven 
onze loyale donateurs de garantie dat onze 
werkingskosten binnen de normen blijven en dat 
wij instaan voor een transparante verslaggeving. 

De tentoonstelling over onze werking is voor 
onze organisatie de gepaste manier om onze 
passie over te brengen en mond-tot-mond 
reclame aan te wakkeren. Maar we zijn ook 
niet blind voor zwaktes en bedreigingen. 
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Uiteraard zijn er een aantal bedreigingen waar 
wij als organisatie weinig of geen invloed op 
kunnen uitoefenen. Besparingsmaatregelen 
van regering, gemeentepolitiek, beleid andere 
organisaties en kledinginzamelaars. Daar hebben 
wij uiteraard geen inspraak in maar ze hebben 
wel een belangrijke impact op de donaties die wij 
ontvangen. 

Bij een controle van het CBF kregen we de 
opmerking dat er te weinig aandacht werd besteed 
aan verslagen en dat alles berust op informele 
contacten. De voorbije jaren hebben we hierop 
ingezet door van alle bezoeken van derden een 
kort bezoekverslag te maken. 

Wij zijn geen voorstander van agressieve 
reclamecampagnes, vandaar dat wij de postbussen 
van onze donateurs niet laten uitpuilen. Ook is de 
toon van ons kwartaalblad heel bescheiden en niet 
dwingend. Tevens staan wij er garant voor dat hun 
adresgegevens enkel voor ons mailingbestand 
bestemd zijn en niet doorverkocht worden. 

Ondanks de pogingen van de laatste jaren om 
nieuwe donateurs aan te trekken. Slagen we er 
niet in om de daling van onze donateurs, wegens 
hoge leeftijd, op te vangen. We hebben hier de 
juiste aanpak nog niet gevonden daar we onze 
eigenheid geen geweld willen aandoen. 

Betreffende de kledinginzameling worden we 
geconfronteerd met verliezen aan kwalitatieve 
kleding omwille van afval die in de containers 
gedumpt wordt. Het blijven sensibiliseren is hier een 
must. Momenteel is voor ons de gemeentepolitiek 
de grootste bedreiging voor de opbrengsten via 

kledinginzameling.
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3. Governance & organisatie
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De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie heeft een 
eigen Raad van Bestuur. Voor de rest van haar 
structuur doet zij beroep op het personeel van de 
zusterorganisaties: Salvatoriaanse Hulpactie en 
Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp. 

De structuur van deze organisaties is zo opgezet 
dat er op alle niveaus controles en verschillende 
verantwoordelijkheden zijn. De werkzaamheden, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 
vastgelegd in het document “administratieve 
organisatie” waarover ieder bestuurslid en 
werknemer beschikt.

Door middel van functioneringsgesprekken, 
tussentijdse en permanente evaluatie wordt 
nagegaan of de werknemers naar behoren 
functioneren, of ze over de nodige middelen en 
kennis beschikken om hun taak goed te kunnen 
uitvoeren. Telkens, als zij een specifieke taak 
toegewezen krijgen, wordt deze na het beëindigen 
ervan geëvalueerd. Dit kan door hun meerdere, 
het dagelijks bestuur of de Raad van Bestuur zijn 
en is afhankelijk van de aard van de opdracht.

Het dagelijks bestuur en de verantwoordelijken 
worden regelmatig op de Raad van Bestuur 
uitgenodigd om verslag uit te brengen over hun 
opdrachten. Hun taken worden geëvalueerd 
en ze krijgen dan zowel positieve als negatieve 
feedback. Zo hebben zij de mogelijkheid om aan 
te geven tegen welke grenzen of problemen ze 
zijn aangelopen bij het uitvoeren van hun taak. De 
Raad van Bestuur kan hier rekening mee houden 
bij volgende opdrachten en/of een analyse maken 
of men de nodige middelen ter beschikking heeft.

Deze permanente evaluatie heeft als voordeel 
dat er een zeer nauwe betrokkenheid is die de 
werksfeer en inzet ten goede komt. Voor de leden 
van de Raad van Bestuur is het ook gemakkelijker 
om de noden te kennen bij het opstellen van de 
jaarplannen en het budget. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het toezicht, 
controle en de leiding van de organisatie. Ze bestuurt 
de Stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid 
voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van 
haar programma’s en activiteiten. De leden zijn 
zo gekozen dat door hun ervaring en kennis er 
verscheidenheid aanwezig is. Ze vergaderen 1 x 
per maand.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door 
schriftelijk bedanken door een lid zelf of door 
ontslag door middel van een meerderheidsbesluit 
van de algemene vergadering. De leden van het 
bestuur worden benoemd voor een periode van 
ten hoogste vijf jaar. Na hun aftreden, kunnen 
de bestuursleden worden herbenoemd voor een 
periode van maximum vijf jaar. 

De aanwezigheid van leden van de Salvatoriaanse 
Congregatie geeft de garantie dat het gedachtegoed 
van de oprichter in ere wordt gehouden. Aan de 
Salvatoriaanse Congregatie wordt jaarlijks na de 
goedkeuring van de jaarcijfers een uiteenzetting 
gegeven over hoe wij bijgedragen hebben aan 
onze doelstelling.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, 
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enkel een redelijke vergoeding voor de gemaakte 
kosten ten behoeve van de Stichting. In 2016 werden 
er geen kosten gemaakt door de bestuursleden 
voor de organisatie. 

De leden van de Raad van Bestuur zijn bevoegd 
om de Stichting rechtsgeldig, door ten minste twee 
leden van het bestuur, te verbinden conform de 
statuten. 

Met uitzondering van mevr. Vrancken en mevr. 
Follon, zijn alle leden lid van de Salvatoriaanse 
Congregatie. Mevr. Vrancken heeft een ruime 
kennis en ervaring met ontwikkelingshulp door 
haar jarenlange inzet voor en bezoeken aan 
de derde wereld. Dhr. Dielkens verzorgt het 
onderhoud in het Salvatorcollege en is econoom 
van de Congregatie. Pater Piet Cuijpers is jarenlang 
directeur geweest van Sofia en heeft een brede 
kennis over slaagkansen van projecten.

We willen hier meegeven dat er in januari 2017, 
wegens overlijden van onze voorzitter, Kris 
Monnissen, en vrijwillig ontslag van de secretaris, 
Romain Minsen, er twee nieuwe leden verkozen 
werden. 

Isidoor Mathijs was door onze vorige voorzitter 
gecontacteerd om de Algemene Vergadering van 
de Salvotoriaanse Ontwikkelingshulp en Hulpactie 
te versterken. Isidoor was jarenlang directeur 
van de Wico-campus Salvator en daardoor alom 
bekend met het Salvatoriaanse gedachtegoed. 
Hij werd door de leden van de Raad van Bestuur 
verkozen om de functie van voorzitter op zich te 
nemen. Het nawoord zal dit jaar van zijn hand 
zijn. Lisette Follon, reeds een aantal jaren lid van 

de Algemene vergadering van de Salvatoriaanse 
Hulpactie en Ontwikkelingshulp aanvaardde de 
functie van secretaris. 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur staat in voor de dagelijkse 
leiding van de organisatie. Bij afwezigheid van 
de directie wordt deze functie uitgeoefend door 
een waarnemende bestuurder. Het dagelijks 
bestuur ziet er op toe dat de beleidsbeslissingen 
correct uitgevoerd worden en dat alle handelingen 
vallen binnen de goedgekeurde begroting. Zij 

is tevens verantwoordelijk voor het personeel. 
De werkzaamheden, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden zijn vastgelegd in het 
directiereglement.

Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd 
door de Raad van Bestuur. Tijdens de maandelijkse 
vergaderingen van de Raad van Bestuur geeft 
het dagelijks bestuur verslag van de uitgevoerde 
taken, opdrachten en licht zij aanvragen toe. De 
tekenbevoegdheid waarover het dagelijks bestuur 
beschikt, is schriftelijk vastgelegd door de Raad 
van Bestuur. 

De huidige directeur, Gerry Gregoor, wordt door 
de Salvatoriaanse Congregatie ter beschikking 
gesteld aan de Stichting en de zusterorganisaties. 
Naast zijn functie als directeur is hij ook nog 
missieprocurator (contactpersoon tussen de 
Salvatoriaanse Congregatie en de missionarissen 
in de ontwikkelingslanden), pastoor in een naburige 
gemeente, overste (Salvatorianen Hamont) en 
vicaris (van de provinciale raad Salvatorianen). 
Hij ontvangt in zijn functie geen salaris, enkel de 
kosten gemaakt in functie van directeur, worden 
terugbetaald. Voor 2016 werden er geen kosten 
gemaakt voor onze organisatie.

Personeel

Van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp behartigt 
de financiële verantwoordelijke, voor 30 % van haar 
tijd, de financiële administratie en rapportering. De 
kledingverantwoordelijke is verantwoordelijk voor 
de planning van de kledinginzamelingen en het 

Isidoor Mathijs - Ghislena Vrancken - Theo Dielkens - 
Lisette Follon - Piet Cuijpers
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beheer van de kledingcontainers.

De adoptieverantwoordelijke van de Salvatoriaanse 
Hulpactie verzorgt ook voor de Stichting de 
contacten met verantwoordelijken van de financiële 
kinderadoptie. Veelal zijn dit dezelfde personen als 
voor de Belgische organisatie. 

De projectverantwoordelijke analyseert de 
aanvragen van projecten. Dit geeft tevens de 
garantie dat het project maar bij één organisatie 
aan bod kan komen. Sedert dit jaar is er een 
extra werknemer; deze polyvalante medewerker 
verzorgt de receptie, algemene administratie en 
voorbereidingen van het kwartaalblad.

Na elke Raad van Bestuur is er een werkoverleg 
tussen de directie en de bedienden. Tijdens dit 
overleg worden de vragen of opdrachten van de 
Raad van Bestuur meegedeeld. Tevens wordt er 
de interne werking besproken. 

Voor al deze administratieve taken worden 
er loonkosten doorgerekend door de 
zusterorganisatie. 

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie doet geen 
beroep op vrijwilligers voor fondsenwerving en 
kledinginzameling vermits zij werkt vanuit de 
Belgische uitvalsbasis. Daar zij enkel projecten 
financieel ondersteunt en zelf geen projecten 
uitvoert in de ontwikkelingslanden worden geen 
vrijwilligers hiervoor ingezet.

Organisatiestructuur

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie heeft een 
eigen Raad van Bestuur. Voor de rest van haar 
structuur doet zij beroep op het personeel van de 
zusterorganisaties: Salvatoriaanse Hulpactie en 
Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp. 

De structuur van deze organisaties is zo opgezet 
dat er op alle niveaus controles en verschillende 
verantwoordelijkheden zijn. De werkzaamheden, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 
vastgelegd in het document “administratieve 
organisatie” waarover ieder bestuurslid en 
werknemer beschikt.

Door middel van functioneringsgesprekken, 
tussentijdse en permanente evaluatie wordt 
nagegaan of de werknemers naar behoren 
functioneren, of ze over de nodige middelen en 
kennis beschikken om hun taak goed te kunnen 
uitvoeren. Telkens, als zij een specifieke taak 
toegewezen krijgen, wordt deze na het beëindigen 
ervan geëvalueerd. Dit kan door hun meerdere, 
het dagelijks bestuur of de Raad van Bestuur zijn 
en is afhankelijk van de aard van de opdracht.

Het dagelijks bestuur, en de verantwoordelijken 
worden regelmatig op de Raad van Bestuur 
uitgenodigd om verslag uit te brengen over hun 
opdrachten. Hun taken worden geëvalueerd 
en ze krijgen dan zowel positieve als negatieve 
feedback. Zo hebben zij de mogelijkheid om aan 
te geven tegen welke grenzen of problemen ze 
zijn aangelopen bij het uitvoeren van hun taak. De 
Raad van Bestuur kan hier rekening mee houden 

bij volgende opdrachten en/of een analyse maken 
of men de nodige middelen ter beschikking heeft.

Deze permanente evaluatie heeft als voordeel 
dat er een zeer nauwe betrokkenheid is die de 
werksfeer en inzet ten goede komt. Voor de leden 
van de Raad van Bestuur is het ook gemakkelijker 
om de noden te kennen bij het opstellen van de 
jaarplannen en het budget. Deze structuur heeft 
zijn effectiviteit zeer goed bewezen in de periode dat 
er een waarnemende bestuurder was aangesteld 
die niet dagelijks op de organisatie aanwezig was. 
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Werking
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huisinzameling. Per kwartaal ontvangen zij ook de 
corresponderende vergoeding op de bankrekening 
van hun organisatie. De vergoeding die zij 
ontvangen is verschillend voor containerinzameling 
of huis-aan-huisinzameling.

Indien het missiecomité een voordracht of een 
tentoonstelling heeft, mogen zij altijd het nodige 
materiaal lenen om hun voordracht of tentoonstelling 
in te kleden.

Jaarlijks schrijven wij de diverse gemeenten 
aan om een vergunning voor huis-aan-huis-
kledinginzameling te verkrijgen. Deze vergunning 
is noodzakelijk om een inzameling te mogen 
organiseren. Er wordt ook aan de gemeente 
doorgegeven hoeveel kg kleding we op de 
afgesproken datum hebben ingezameld.

Onze kledingcontainers staan in samenspraak 
met de plaatselijke gemeenten opgesteld op hun 
grondgebied.

De firma PLQ verzorgt voor de Stichting de huis-
aan-huisinzamelingen. Maandelijks ontvangen 
we van hen een overzicht van de ingezamelde kg, 
de corresponderende weegbriefjes en het aantal 
verspreide zakken.

De Stichting is 1 van de 7 leden van het SVKI 
(Samenwerkingsverband Kledinginzamelende 
Instellingen). 7 kleine charitatieve organisaties 

het CBF keurmerk. Daar wij reeds over het 
keurmerk beschikten was voor ons de procedure 
anders dan voor nieuwe aanvragen.

Hoe de toetsing door het CBF nu zal verlopen, 
of er ingrijpende wijzigingen zijn, of er minder 
administratie aan verbonden is, is nog even 
afwachten. Na controle van dit jaar zal het 
duidelijker zijn.

Samenwerkingsverbanden 

De Salvatoriaanse Hulpactie & Salvatoriaanse 
Ontwikkelingshulp werken zeer nauw samen. De 
leden van de Raad van Bestuur zijn dezelfde en 
worden in de Belgische VZW’s nog aangevuld met 
een extra persoon. De administratie wordt ook 
volledig uitgevoerd door de werknemers van de 
twee Belgische organisaties.

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp verzorgt 
tevens de kledinginzameling in Nederland 
omdat zij over de logistiek beschikt. De Stichting 
Salvatoriaanse Hulpactie factureert de opgehaalde 
kleding aan de Ontwikkelingshulp die op haar 
beurt de kosten factureert.

Met een aantal missiecomités hebben we een 
overeenkomst voor het ledigen van containers, 
depot en huis-aan-huisinzamelingen. De 
missiecomités krijgen een gedetailleerd overzicht 
van de ingezamelde kilo’s kleding per maand 
en per container, depot en/of huis-aan-

Van de Ven Accountants staat in voor de controle 
van de organisatie. Zij controleren de structuur, 
het beleid, de interne procedures, de begroting 
en jaarcijfers. De financieel verantwoordelijke 
draagt er zorg voor dat de accountants tijdens hun 
controle over alle nodige informatie beschikken. Zij 
bezoeken de organisatie minstens een maal per 
jaar voor een controle ter plaatse, eind maart of 
begin april. Zij doen dan een volledige controle van 
het afgelopen boekjaar en gaan na of er wijzigingen 
in de interne procedures en beleid hebben plaats 
gevonden. Na controle stellen zij de jaarrekening 
conform de vormvereisten op. Indien er zich in de 
loop van het jaar wijzigingen voordoen, worden 
zij hierover per mail geïnformeerd met de nodige 
bijlagen.

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie heeft 
tevens een CBF erkenning. Hiervoor dienen wij 
aan een groot aantal vereisten en rapportages 
te voldoen. Het CBF controleert jaarlijks ons 
jaarverslag. Hiervoor baseren zij zich op de 
geconsolideerde gegevens (Nederlandse Stichting 
+ 2 Belgische zusterorganisaties). Daarom wordt de 
geconsolideerde jaarrekening ook gecontroleerd 
en opgesteld door Van de Ven Accountants.

Na controle door het CBF ontvangen wij een rapport 
met hun bemerkingen en kwalificaties. Indien er 
een afwijking wordt geconstateerd, geven zij tevens 
aan binnen welke termijn die dient verholpen 
te zijn. Zo is de voorbije jaren ons jaarverslag 
geëvolueerd tot de huidige transparantie.

Vorig jaar zijn er wijzigingen geweest aangaande 
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werken hier samen voor de inzameling van 
gebruikte kleding en huishoudtextiel. Voor de 
meeste van de aangesloten stichtingen is de 
kledinginzameling de belangrijkste bron van 
inkomsten.

Het gaat hier enkel over huis-aan-huisinzameling 
waarvoor het SVKI bij diverse gemeenten 
gezamenlijk een vergunning heeft aangevraagd. 
De opbrengsten van de inzamelingen worden over 
de 7 leden verdeeld. De verkregen middelen worden 
door de verschillende organisaties aangewend om 
hun goede doelen te ondersteunen.

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie kiest er voor 
om zowel voor adoptie, projecten als voorbestemde 
giften samen te werken met tussenpersonen die 
door onze organisatie goed gekend zijn. Met velen 
van hen werken we al ruim 30 jaar samen. Deze 
personen zijn missionarissen, leken-helpers en 
plaatselijke inwoners waarmee een goede relatie 
is opgebouwd. Zij kennen onze organisatie, onze 
doelstellingen en onze eisen qua rapportering en 
controle. Velen van onze adoptieverantwoordelijken 
hebben de laatste jaren voor vervanging gezorgd 
en leiden hun opvolgers op. Gezien hun hoge 
leeftijd hebben ze daar nu al baat bij.

Daar wij zelf geen projecten opstarten en 
enkel financiële steun leveren, is het voor onze 
organisatie van groot belang dat wij op deze 
mensen beroep kunnen doen. Zij voorzien ons 
van de nodige omgevingsanalyse, rapporten en 
feedback. Tevens voeren zij ter plaatse de controle 
uit en geven hierover tijdens hun bezoek aan onze 

organisatie een informeel of formeel verslag.

Voor sommige projectaanvragen kunnen wij geen 
beroep doen op gekende tussenpersonen. Om er 
zeker van te zijn dat deze projecten betrouwbaar 
en controleerbaar zijn, schakelen wij Caritas in. 
Zij geven ons een aanbeveling. De financiële 
afwikkeling en controle gebeurt via hen. Dit geeft 
ons tevens de garantie dat er geen malafide 
aanvragen, die ons toch nog zouden ontglippen, 
financiële steun krijgen.

We hebben een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met Fondazione Sofia Onlus. 
SOFIA steunt voornamelijk projecten van 
Salvatorianen maar ook andere projecten in 
de ontwikkelingslanden. Zij hebben dezelfde 
doelstelling als onze organisatie. Er is minstens 2 x 
per jaar een bespreking en er zijn ook vele informele 
contacten. Daar de generale missiesecretaris van 
de Salvatoriaanse Congregatie, gevestigd te Rome, 
tevens de voorzitter is van deze organisatie is er 
een zeer nauw contact. De wisselwerking tussen 
de twee organisaties houdt in: verslag uitbrengen, 
informatie uitwisselen, omgevingsanalyses, 
opvolging en controles ter plaatse uitvoeren over 
de projecten.
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4. Fondsenwerving
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Realisatie, 
evaluatie en risico’s 
fondsenwervingsbeleid

Onze organisatie werft fondsen ter financiering van 
projecten en financiële adoptie. Hiervoor verspreidt 
de Stichting 4 x per jaar gratis een bescheiden 
kwartaalblad. De donateurs worden op deze 
wijze geïnformeerd over de projecten waaraan de 
organisatie haar steun verleent.

De bijgevoegde acceptgiro kan door de donateur, 
vrijblijvend, gebruikt worden om zijn/haar gift te 
storten. Wensen zij echter voor een bepaald project 
of enkele projecten te steunen, dan kunnen zij dit 
steeds bij hun betaling vermelden. De vermelding 
op de acceptgiro vergemakkelijkt voor ons de 
verwerking van de giften.

In 2016 werd uiteraard ons nieuw logo in het 
kwartaalblad geïntroduceerd. Mede door de 
aanpassing van het logo kreeg ons blaadje een 
andere look.

Wij springen ook zeer zorgzaam met ons 
adressenbestand om. Wij zullen nooit onze adressen 
verkopen of verhuren. Indien de donateur aangeeft 
niet langer van ons post te willen ontvangen, wordt 
hij/zij uit het mailingbestand verwijderd.

De hoge leeftijd van onze donateurs heeft een 
risico voor onze fondsenwerving. Het werven 
van nieuwe donateurs wordt bemoeilijkt door het 

overaanbod aan goede doelen gecombineerd met 
onze bescheidenheid. Dit jaar noteerden we 13 
nieuwe weldoeners. Wij vinden het belangrijk te 
weten waarom donateurs afhaken. Aan de hand 
van de reden kunnen we desgevallend stappen 
ondernemen.

Net als voorgaande jaren zijn de belangrijkste 
oorzaken waarom ons donateurbestand daalt:

• overlijden

• geen belangstelling meer wegens ouderdom

• verhuizen naar het rusthuis

Veel blaadjes komen ook terug omdat mensen 
verhuisd zijn, naar een rusthuis gegaan zijn en 
hun nieuw adres niet hebben door gegeven. Het 
is uiteraard niet doenbaar om zomaar hun nieuw 
adres te achterhalen. (zie grafiek)

Ons kwartaalblad is ook beschikbaar op onze 
website. Dit is een heel bewuste keuze want de 
huidige generatie is meer op de multimedia gericht. 
Maar jongeren warm maken voor onze organisatie 
is moeilijk. Vaak kiezen zij voor organisaties waar 
ze inleefreizen kunnen maken en misschien speelt 
onze christelijke achtergrond niet in ons voordeel.

We weten dat de meeste van onze donateurs een 
aanzienlijke ouderdom hebben. We zijn fier dat wij 
reeds vele jaren op onze trouwe donateurs kunnen 
steunen en blijven steunen. Maar hun ouderdom 
heeft wel een weerslag in ons donateursbestand 
zoals u in de grafiek kunt vaststellen. Dit jaar 
daalden ons donateursaantal met 292. Dankzij 
onze trouwe donateurs ontvingen we € 58.001. 
Dit is een aanzienlijke daling t.o.v. vorig jaar.  In 
ons budget hadden we verwacht dat we hetzelfde 
niveau als vorig jaar zouden behalen. De acceptgiro 
is nog steeds een aanvaardbaar betalingsmiddel: 
47% van onze giften genereren we via deze wijze.
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Dit jaar plaatsten we volgende projecten in de 
kijker in ons kwartaalblad: 
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Via het kwartaalblad doen wij een oproep voor 
onze financiële kinderadoptie.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint 
willen geven aan hun hulp en precies willen 

weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun 
goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze 
actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind 
financieel te adopteren. Met een bijdrage vanaf 
€ 16,50 per maand zorgen de adoptieouders 

voor de opvoeding van een kind in een land in 
ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto 

van het kind en het adres van de missionaris 
die ervoor zorgt dat zij in contact kunnen komen 
met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier 

misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de 
actie ginder stevig in handen gehouden door 
een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), 

die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij 
borg staan. Graag geven wij inlichtingen over de 
werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Het aantal adoptieouders daalde dit jaar met 6 en 
wel om 5 verschillende redenen. 

Na 32(!) jaar onze actie “financiële kinderadoptie” 
te hebben gesteund, vond één adoptieouder dat 
hij dit erg lang gedaan had en wilde er nu mee 
stoppen. 

Een andere adoptieouder ontving te weinig nieuws 
uit Haïti en had er daarom geen goed gevoel 
meer bij. Een andere mevrouw stuurde ons een 
“intrekking van machtiging” en gaf daarmee aan 
dat ze de collectieve adoptie in India niet meer 

wenst te steunen. Een andere adoptieouder 
liet ons weten dat hij nog eenmaal een bijdrage 
aan ons zou overmaken; hij vertelde ons dat hij 
pas weduwnaar was geworden. En ten slotte: 
na het overlijden van mevrouw Chris Geersens 
in Paraguay ontvingen alle adoptieouders het 
bericht dat de “individuele adoptie” nu “collectieve 
adoptie” werd. Hierna ontvingen we het bericht 
van een zeer trouwe weldoener, dat zijn voorkeur 
uitgaat naar “individuele adoptie” en dus stopt met 
zijn maandelijkse bijdrage.

We slaagden er niet in om nieuwe adoptieouders 
aan te trekken. Ondanks de hoop dat we dankzij 
voordrachten en rondleidingen van potentiële 
Nederlandse weldoeners hen enthousiast konden 
maken om kinderen in de derde Wereld betere 
kansen te geven. Waarschijnlijk was de leeftijd 
van deze weldoeners het struikelblok om dit 
engagement aan te gaan.

In Nederland zijn er ook grotere organisaties 
die bekender zijn, of die werken met bekende 
Nederlanders, zij trekken bijgevolg gemakkelijker 
nieuwe adoptieouders naar zich toe. Wij hebben 
hier de juiste approach voor de Nederlandse markt 
nog niet gevonden. Maar voor face-to-face acties 
is onze organisatie te klein.

Dit zijn giften waar de donateur zelf bepaalt 
voor welke persoon zijn gift bestemd is. Het 
zijn voornamelijk giften van donateurs die een 
welbepaalde missionaris, ontwikkelingshelper, 
weeshuis of project willen steunen. Dit omdat zij 
deze personen kennen of doordat hun verhaal, 
nadat het in ons kwartaalblad verscheen, hen 
heeft aangesproken. Zij kiezen ervoor om deze 
personen of projecten langer te blijven steunen. Wij 
willen hen graag de mogelijkheid daartoe geven.

Wij aanvaarden enkel voorbestemde giften die 
voldoen aan onze doelstellingen. Tevens zijn 
de begunstigden verplicht om ons jaarlijks een 
rapportage te sturen. Hierin bevestigen zij het 
bedrag dat ze via ons ontvangen hebben en hoe 
ze de middelen besteed hebben aan de hand 
van een omschrijving en documentatie.



Jaarverslag 2017 - Stichting Salvatoriaanse Hulpactie

Per kwartaal ontvangen wij tevens giften van 
Gezinsadoptie Eindhoven die wij doorstorten naar 
de desbetreffende begunstigden. 

Norm kosten 
fondsenwerving

Een van de jaarlijkse doelstellingen van de 
Stichting Salvatoriaanse Hulpactie is: de kosten 
fondsenwerving binnen de norm van het CBF 
houden (nl. 25%) over een periode van 3 jaar. Om 
dit te bereiken wordt er constant over de uitgaven 
gewaakt.

Daar het % kosten fondsenwerving wordt 
medebepaald door de baten uit eigen 
fondsenwerving, wordt bij het opstellen van 
het budget ‘indien mogelijk’ een extra reserve 
ingebouwd. De laatste jaren zijn er qua uitgaven 
alle mogelijke besparingen doorgevoerd vandaar 
dat er geen ruimte meer is voor extra besparingen.

Er zijn een aantal ongekende inkomsten waar bij 
het budget geen rekening mee gehouden wordt. 
Nl. erfenissen en gift van de zusterorganisatie. 
Deze beide inkomsten hebben een positief effect 
op het %.

Tijdens het opstellen van het budget werd de 
interne norm (budget kosten fondsenwerving/
budget opbrengsten fondsenwerving) voor 29,6 % 
goedgekeurd. De wervingskosten bedragen 10,2 
% van de geworven baten. Bijgevolg vallen we 
binnen de norm van het CBF.

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie zal bij de 
werving, het beheer en de besteding, van de voor 
het goede doel verkregen middelen, alles in het 
werk stellen om het vertrouwen (van het publiek) in 
onze organisatie waar te maken en te bevorderen. 
Zij doet dit met respect, openheid, betrouwbaarheid 
en met kwaliteit als basisvoorwaarden.

Deze basisvoorwaarden bepalen het handelen 
en nalaten van de Stichting Salvatoriaanse 
Hulpactie ten opzichte van haar donateurs en 
haar begunstigden, evenals voor de omgang met 
haar personeel en de relatie met andere collega-
instellingen. Deze basisvoorwaarden hebben 
concrete betekenis voor de verhouding tot de 
maatschappij.

Wij verklaren dat wij in 2017 volgens deze 
gedragscode hebben gehandeld. Ons jaarverslag 
is hier een onderdeel van.

• Dat de gever erop vertrouwen kan, dat:

• Volledige, juiste en toegankelijke informatie 
over het doel van werving wordt verstrekt.

• Bij werving respect voor gever en 
begunstigde wordt getoond.

• Er wordt gestreefd naar maximale kwaliteit bij 
alle uitvoerende werkzaamheden.

• Zoveel mogelijk van de ontvangen middelen 
aan het doel worden besteed.

• Volledig, eerlijk en begrijpelijk verantwoording 
wordt afgelegd voor besteding van de 

middelen en de activiteiten om de doelstelling 
te realiseren.

Dat de begunstigde erop vertrouwen kan, dat:

• Er met respect zal worden gehandeld.

• Er gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij 
de activiteiten om de doelstelling te realiseren.

Dat collega-instellingen erop vertrouwen kunnen, 
dat:

• Onderling respect wordt getoond.

• Bereidheid tot overleg over 
gemeenschappelijke belangen bestaat.

• Publiekelijk geen negatieve uitspraken over 
elkaar worden gedaan.

Dat de maatschappij erop vertrouwen kan, dat:

• Onze organisatie zich houdt aan algemeen 
aanvaarde waarden en normen, zowel van 
maatschappelijk gedrag als van principes 
van democratische rechtstaat en er te allen 
tijde bereidheid bestaat en wordt getoond 
tot overleg en dialoog met relevante 
maatschappelijke en politieke groeperingen 
over het eigen functioneren.
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5. Financiële resultaten
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In deze rubriek geven we u een korte samenvat-
ting van onze jaarcijfers. Op pag. 67 vindt u 
de jaarrekening opgesteld door Van de Ven 
Accountants. 

Verkort financieel verslag
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Verschillenanalyse
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De baten particulieren resulteren uit de ontvangen 
giften, donaties en nalatenschappen. Deze 
opbrengsten zijn de basis voor de financiering 
van financiële kinderadoptie en talrijke projecten. 
In vergelijking met vorig jaar waren de 
nalatenschappen in 2017 gering. Uiteraard is dit 
een rubriek die moeilijk voorspelbaar is. Maar 
wij zijn dankbaar dat onze trouwe donateurs 
onze organisatie  in hun testament opnemen 
om zo na hun dood toch nog een belangrijke 
bijdrage aan onze werking te geven. Baten als 
tegenprestatie voor de levering van producten 
en/of diensten wordt gegeneerd door de verkoop 
van ingezamelde kleding. Minder inkomsten uit 
donaties en giften, nalatenschappen en verkoop 
van kleding wordt deel gecompenseerd door de 
gift van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp. 
Maar niet enkel onze eigen kledinginkomsten 
waren lager ook de baten uit gezamenlijke acties 
behaalde niet hetzelfde resultaat als vorig jaar. 

We dachten vorig jaar dat de rentetarieven hun 
laagste punt bereikt hadden maar in 2017 was de 
opbrengst voor de spaarrekeningen nihil. Enkel de 
bonusspaarrekening bracht amper € 600 rente 
op.

Als we de opbrengsten uit vrije giften naast de 
uitgaven voor projecten plaatsen is duidelijk 
zichtbaar dat deze middelen niet voldoende zijn 
om deze uitgaven te financieren. Wij baseren onze 
uitgaven dan ook niet enkel op deze inkomsten 
maar mede op wat op het einde van het vorige 

boekjaar beschikbaar is voor projecten. (zie 
reserve fondsen doelstelling) Dit jaar werd voor 
de projecten de reserve effectieve erfenissen 
aangesproken voor € 199.598. 

In feite geeft het % besteed aan de doelstelling 
hierdoor een vertekend beeld. Want de gift van 
de zusterorganisatie op het einde van 2017 zal 
besteed worden aan projecten in 2018. 

Door de daling van de opbrengsten bekijken 
en monitoren wij de kosten eigen aan de 
fondsenwerving en kosten beheer administratie 
dan ook met argusogen. Net als vorige jaren 
worden deze kosten tot het minimum beperkt.

Ondanks de mooie som aan baten die we 
ontvangen hebben sluiten we het boekjaar af met 
een negatief saldo van € 14.200. De Raad van 
Bestuur heeft dit resultaat goedgekeurd tijdens 
haar bestuursvergadering van 25 juni 2018. 
Voor de Raad van Bestuur is er geen reden tot 
bezorgdheid daar wij nog over afdoende reserves 
beschikken om ook in de toekomst nog talrijke 
projecten financieel te ondersteunen. Zij heeft 
tijdens deze vergadering beslist om het bedrag 
van € 261.730 uit de reserve fondsen doelstelling 
volledig te besteden aan projecten in 2018. Tevens 
zal minstens € 15.000 besteed worden van de 
reserve fondsen projecten Salvatorianen 5 jaar. 
Mochten deze reserves uitgeput zijn en er nog 
valabele projecten over zijn zal hiervoor de reserve 
effectieve erfenissen aangesproken worden.
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Verdeling kosten 
naar bestemming

Kosten beheer en 
administratie

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie doet 
voor haar volledige administratie beroep op 
het personeel en accommodatie van haar 
zusterorganisaties. Bijgevolg heeft zelf geen 
kosten voor huisvesting en IT. De kosten van 
kantoor worden tot een minimum beperkt. De 
loonkosten van de financieel verantwoordelijke 
wordt op basis van tijdsbesteding gefactureerd. 
(zie tabel toelichting bedrijfscriteria).

Bij het goedkeuren van het budget van 2017 werd 
door de Raad van Bestuur de kosten van beheer 
en administratie geplafonneerd tot € 15.000. 
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De verdeling van de kosten naar bestemming is 
gebaseerd op de tijdsbesteding van de betrokken 
medewerkers.

Onderstaande tabel vormt de basis voor de 
verdeelsleutel kosten naar bestemming.

Toelichting bedrijfscriteria



Jaarverslag 2017 - Stichting Salvatoriaanse Hulpactie

Overzicht inkomsten

Intern doen wij diverse analyses en opvolgingen 
aangaande de diverse inkomsten daarom maken 
wij onderscheid tussen de verschillende inkomsten 
om de nodige informatie aan derden en aan onze 
raad van bestuur te bezorgen. We behandelen nu 
enkel de fondsenwerving, de kledinginzameling 
wordt verderop besproken.

De inkomsten hebben een dalende tendens sinds 
2015. Uit analyse van de donateurs weten we dat 
de oorzaak gekoppeld is aan de ouderdom van ons 
donateursbestand. Jammer genoeg is er vanonder 
uit geen aangroei van jonge donateurs. De 
economische crisis heeft de voorbije jaren ook zijn 
invloed gehad waarom donateurs afhaakten daar 
zij nu met minder moesten rond komen. We hebben 
daarom de inkomsten van het kwartaalblad ook 
eens onder de loep genomen. De kwartaalbladen 
brachten €5.500 minder op dan vorig jaar. Voor 
het eerste kwartaalblad ontvingen we ongeveer 
€3.000 meer dan de andere kwartaalbladen. Het 
land en/of het onderwerp is vaak doorslaggevend. 
Wat spreekt de donateur aan is hier de hamvraag? 

In de rubriek over adoptie hebt u reeds kunnen 
lezen dat er 5 adoptieouders gestopt zijn. Ondanks 
dat er maar 1 nieuwe adoptieouder bij gekomen is 
daalde de inkomsten nagenoeg niet.  

De voorbestemde giften zijn niet afhankelijk van 
onze acties. Ze zijn afkomstig van een andere 
organisatie en voor 100 % doorgestort.

Dankzij het resultaat van de zusterorganisatie 

hebben zij een mooie gift gegeven waar deze 
organisatie in 2018 talrijke projecten mee 
kan financieren.  Deze gift vormt  dit jaar het 
belangrijkste onderdeel van onze inkomsten. 
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Overzicht Bestedingen

Waar hebben wij de ontvangen middelen nu exact 
aan besteed? Net als bij de inkomsten maken 
we hier een onderscheid tussen verschillende 
bestedingen: projecten, adoptie, voorbestemde 
giften. 

Leg je de uitgaven van projecten naast de 
inkomsten uit vrije giften, dan is het voor iedereen 
heel duidelijk dat deze middelen niet afdoende zijn 
om alle goedgekeurde projecten te ondersteunen. 
Waarom worden er dan toch zoveel projecten 
goedgekeurd? Bij de goedkeuring van projecten 
baseert de raad van bestuur zich op de middelen 
die beschikbaar zijn. De vrije giften worden 
aangevuld met de gift van de zusteronderneming 
en nalatenschappen. In 2016 was er geen gift van 
de Salvatoriaanse Ontwikkelings bijgevolg werd 
het tekort aangevuld met de besteding uit het 
fonds van erfenissen. (zie jaarverslag pag. …)

Van de giften die worden ontvangen voor 
adoptie en voorbestemde giften worden voor 
90% doorgestort aan de begunstigde. De 10% 
die wordt ingehouden, gebruiken we om onze 

werkingskosten te financieren. De voorbestemde 
giften die we via een andere organisatie ontvangen 
worden integraal doorgestort naar de begunstigde.

De opgehaalde kg , het aantal containers zijn 
onveranderd t.o.v. 2016 vandaar dat ook de giften 
voor kledinginzameling in de lijn van vorig jaar 
liggen.

Financiële ratio’s

Om een indicatie te krijgen van hoe gezond een 
organisatie is, neemt men de financiële ratio’s 
onder de loep. Uit analyse van de ratio’s van de 
Stichting blijkt dat deze ver boven de norm liggen 
doordat de organisatie geen beroep doet op 

vreemd vermogen. Uit deze ratio’s kan de donateur 
vertrouwen putten dat binnen deze organisatie 
doordacht met eigen middelen wordt omgegaan.



Jaarverslag 2017 - Stichting Salvatoriaanse Hulpactie

Beleid betreffende 
eigen vermogen

Het eigen vermogen, reserve en fondsen van de 
Stichting Salvatoriaanse Hulpactie is samengesteld 
uit de continuïteitsreserve, bestemmingsreserve 
en overige reserves.

De continuïteitsreserve wordt aangehouden met als 
doel de continuïteit van de Stichting te garanderen 
indien er onvoldoende middelen beschikbaar zijn 
om aan haar verplichtingen te voldoen.

Voor de reserve geldt er een maximum, nl. 1,5 maal 
de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie voor de 
instelling. Ten aanzien van de continuïteitsreserve is 
er sinds 1 december 2017 een wijziging doorgevoerd 
in het reglement CBF-keur. Omwille van deze 
wijziging mogen de aankopen en verwevingen, 
uitbesteed werk en communicatiekosten die 
toegekend worden aan de doelstelling niet meer 
worden opgenomen. Ook de voorstelling van de 
rentebaten en beleggingsresultaten en bankosten 
is gewijzigd in de staat van baten en lasten. Deze 
worden nu apart vermeld in de rubriek Financiële 
baten en lasten. Hierdoor worden ze ook niet meer 
opgenomen in kostenverdeling. Bijgevolg werd dit 
jaar wederom de continuïteitsreserve aangepast. 
De raad van bestuur besliste om de vrijval van 
€ 32.000 te voegen bij de reserve fondsen 
doelstelling.

De bestemmingsreserves worden besteed aan 
financiële ondersteuning van projecten en/of 
adoptie.

Afhankelijk van de soort reserve zal de besteding 
onmiddellijk het volgende boekjaar of over diverse 
jaren verdeeld worden. M.b.t. de erfenissen 
voeren wij het beleid om bij grote bedragen niet 
roekeloos te worden en niet het gehele bedrag in 
één jaar te besteden. Wij zijn ervan overtuigd dat 
de donateurs, die ons opnemen in hun testament, 
de intentie hebben onze organisatie over diverse 
jaren te kunnen steunen, ook als ze er niet meer 
zijn. Dat zij erop vertrouwen dat wij deze bedragen 
verstandig besteden.

De reserve fondsen doelstelling bestaat uit 
een provisie van opbrengsten of giften die we 
in dit boekjaar ontvangen hebben. Ze zullen 
in het volgende boekjaar besteed worden, op 
voorwaarde dat er voldoende betrouwbare 
projecten worden ontvangen tijdens dat boekjaar 
anders zal het saldo mee overgenomen worden 
naar het daaropvolgende boekjaar.

De geldmiddelen van het reserve fonds projecten 
Salvatorianen zullen verspreid over vijf jaar 
opgenomen worden.

Bij de goedkeuring van de jaarcijfers van 2016 
werd beslist om de som van € 62.076 van het 

reserve fonds doelstelling volledig te besteden 
aan projecten van 2017. Voor de projecten van 
2017 werd een nieuwe reserve aangelegd van € 
261.730.

In 2017 werd de reserve fondsen projecten 
Salvatorianen 5 jaar aangesproken om 1 project 
te financieren. Het komende boekjaar zal deze 
reserve ook aangesproken worden om een valabel 
project van de Salvatorianen te ondersteunen. 

Voor een duidelijk beeld van de toevoegingen en 
aanwendingen verwijzen wij graag naar pag. 7 
en 8 van de jaarrekening in het jaarverslag (deze 
vindt u terug achteraan).

Daar is ook duidelijk zichtbaar dat er bij de 
erfenissen niet enkel toevoegingen zijn, maar dat er 
ook middelen aangewend worden om projecten te 
financieren. Gezien de daling van onze inkomsten 
uit vrije giften zal deze reserve een belangrijke 
bron van financiering zijn om de komende jaren 
projecten te blijven ondersteunen. Vandaar dat 
we met deze reserve omzichtig omspringen en de 
uitgaven over verschillende jaren spreiden. 
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De overige reserves zijn samengesteld uit reserve 
geprovisioneerde erfenissen en overgedragen 
resultaat. De basis van de geprovisioneerde 
erfenissen zijn de aankondigingen die we 
ontvangen over erfenissen die open gevallen 
zijn maar waarvan we de geldmiddelen nog niet 
effectief ontvangen hebben op het einde van het 
boekjaar.

Mochten er tijdens het boekjaar van vroegere 
provisies de gelden op onze rekening gestort 
worden, zal deze reserve overgeboekt worden 
naar reserve effectieve erfenissen tot het moment 
waarop ze besteed wordt.

De geprovisioneerde erfenis die eind vorig jaar 
in onze boeken stond werd dit jaar effectief 
ontvangen. Er was een toevoeging van nieuwe 
nalatenschappen voor € 25.700 (zie jaarverslag 
pag. 91 of jaarrekening pag. 8)

 

Beslissing RvB 

• JaarciJfers 2017 goedgekeurd 
• VriJVal continuteitsreserVe € 32.000 ten Voordele 

Van reserVe fondsen doelstelling 
• toeVoeging bestemmingsreserVe: € 3.829 
• toeVoeging oVerige reserVes: € 10.971 
• reserVe fonds doelstelling € 261.730 wordt 

besteed aan proJecten 2018 
• reserVe proJecten salVatorianen wordt gedeelteliJk 

in 2018 besteed. 
• tekort aan middelen Voor proJecten worden 

gefinancierd Via reserVe effectieVe erfenissen 
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6. Niet-financiële resultaten



Jaarverslag 2017 - Stichting Salvatoriaanse Hulpactie

Activiteiten

Voor ons blijft de tentoonstelling het paradepaardje 
en de stimulans voor onze passie. Er gaat niets 
boven ons verhaal, face-to-face, vertellen om zo 
bezoekers bewuster te maken van onze werking 
en de noden in de ontwikkelingslanden. Trots 
tonen we graag onze verwezenlijkingen maar we 
verzwijgen ook niet de moeilijkheden waarmee 
wij geconfronteerd worden. Tevens krijgen de 
bezoekers een totaalbeeld en zien ze hoe de 
werking van de verschillende zusterorganisaties 
naadloos in elkaar overvloeien.

Na de rondleidingen krijgen wij steeds dezelfde 
reacties:

• We wisten niet dat er zoveel bij komt kijken

• Voortaan brengen we de kleding naar jullie of 
we steken het zeker in jullie container.

• Jullie leveren echt goed werk

Dat deze bezoekers met een goed gevoel naar 
huis gaan, weerspiegelt zich in de aanvragen 
die wij binnen krijgen voor bezoeken aan onze 
tentoonstelling. Dus bij deze lieve bezoekers, dank 
voor de mond-tot-mondreclame. 

In 2017 mochten we aan 347 personen ons verhaal 
vertellen. Dat wil zeggen meer informatie geven 
over de werking van de Salvatoriaanse Hulpactie, 
meer bepaald de projecten, kledinginzamelingen en 
adoptie. (347 personen: 72 Belgen, 1 Nederlander, 

36 bezoekers uit andere landen en 238 mensen op 
verplaatsing.)

Projecten

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie voert 
zelf geen projecten uit, zij geeft enkel financiële 
steun. Dat is ook de reden waarom zij ter 
plaatse geen omgevingsanalyse uitvoert. 
Hiervoor beroept zij zich op de expertise van de 
plaatselijke tussenpersonen, Caritas, Sofia, andere 
missieprocuratoren of leden van onze Raad van 
Bestuur. Tevens volgen wij het nieuws en doen wij 
eigen onderzoek via het internet.

Projectaanvragers dienen zoveel mogelijk de vragen 
te beantwoorden die op het aanvraagformulier 
staan. Via de eerste controle zal de 
projectverantwoordelijke zoveel mogelijk informatie 
verzamelen. Aanvragers, die in het desbetreffende 
land werken, komen vaak persoonlijk hun project 
voorstellen.  Het project wordt dan besproken 
en er wordt ook dieper ingegaan op de huidige 
economische en politieke situatie in de streek of 
het land. Naargelang de aanvraag wordt ook de 
technische expertise besproken zodat de zekerheid 
bestaat dat het project kan worden uitgevoerd en 
onderhouden. Dit geldt vooral voor de installaties 
van onder meer zonnepanelen, computerklassen, 
waterputboringen…

Is de aanvrager van het project bij ons onbekend 
dan wordt er via de missieprocuur of organisatie 
waartoe de aanvrager behoort, meer informatie 

opgevraagd. Voor projecten van Oeganda en India 
wordt steevast beroep gedaan op Caritas voor hun 
goedkeuring.

Binnen de Raad van Bestuur beschikken de 
leden omwille van hun ervaring, nevenfuncties 
en contacten, zelf over informatie die hen 
helpt bij het goedkeuren van de projecten. De 
paters Salvatorianen wonen en werken in alle 
werelddelen. Jaarlijks is er een samenkomt van de 
missieprocuratoren waar de situatie van de landen 
en streken waar ze aanwezig zijn wordt besproken. 
De directeur van de Stichting Salvatoriaanse 
Hulpactie is op deze samenkomsten aanwezig. 
Sedert vorig jaar zetelt in de Raad van Bestuur 
de provinciaal overste van de Congregatie, hij 
was verschillende jaren voorzitter van SOFIA 
waardoor hij over zeer waardevolle informatie 
beschikt. In de Algemene Vergadering van de 
Belgische zusterorganisaties zetelt de directeur 
van Missio, hij is op de hoogte van de toestand en 
de problematiek in diverse ontwikkelingslanden. 
Ook door de nieuwe media, mail, facebook, e.a. is 
er veel gemakkelijker contact met hun confraters.

Deze analyses geven ons de zekerheid dat de 
projecten die opgestart worden ook haalbaar 
zijn. Er wordt zeer nauwkeurig onderzocht of de 
aanvragers betrouwbaar zijn.

Onze criteria (pag. 7) waaraan onze projecten 
dienen te voldoen tonen aan dat we een bijdrage 
willen leveren aan de werelddoelen. Vandaar dat 
elk project ook gelinkt wordt aan welk doel zij 
een bijdrage leveren.
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Projecten van onderwijs, landbouwhulp, 
inkomensverbetering, gezondheidszorg…komen 
ten goede aan een gemeenschap. Wij delen ze 
op in 3 categorieën: buurtontwikkeling (< 100 
personen), dorpontwikkeling (> 100 personen < 
2500 personen) en regio ontwikkeling (> 2500 
personen)

Reeds vele jaren hechten wij veel belang aan 
onderwijs voor jongeren en volwassenen. 
Onderwijs is nog steeds de beste kans op een 
betere toekomst. Ook ging er dit jaar weer veel 
aandacht naar watervoorziening, hygiëne, 
elektriciteit en landbouwhulp. Kleinschalige 
projecten die een daadwerkelijke verbetering van 
de levensomstandigheden van de allerarmsten 
bevorderen kunnen bij ons steun krijgen.

Elke aanvraag voor een project moet beantwoorden 
aan onze criteria en/of aan onze doelstelling. 
Daarom worden ze ook in detail onderzocht. 
Projecten die hier niet aan beantwoorden krijgen 
onmiddellijk een negatieve quotatie. Pas als de 
projectverantwoordelijke een volledig dossier kan 
voorleggen aan de Raad van Bestuur wordt het 
door hen onderzocht. Alvorens een project goed 
te keuren of af te wijzen kan er meer informatie 
gevraagd worden. Dan wordt het project tijdelijk 
uitgesteld. Het komt vaak voor dat niet het volledige 
bedrag dat wordt gevraagd, gefinancierd wordt. 
Indien er bepaalde onderdelen niet binnen onze 
doelstelling vallen worden deze uit het eindtotaal 
gefilterd. Projecten die enkel een individu ten goede 
komen, lonen, vervoer, voedsel en kleding zijn 

elementen die wij niet ondersteunen. Er wordt ook 
nagegaan of ze over eigen middelen beschikken 
en/of ze elders steun krijgen.

Als de projecten valabel zijn, zal de Raad van 
Bestuur afhankelijk van haar beschikbare 
middelen, projecten goedkeuren. Hiervoor baseert 
zij zich op onderstaande berekening.

Elk jaar krijgen we meer aanvragen maar zoals u 
in onderstaande tabel kan zien is het gevraagde 
bedrag gestegen tegenover vorig jaar. Dit is onder 
andere een gevolg van hoeveelheid aanvragen die 
ons bereiken. De projectverantwoordelijke maakt 
een selectie in de aanvragen die binnenkomen. 
Elk aanvraag wordt eerst aan onze criteria en 
doelstelling getoetst. Zeer grote projecten zoals 
bouwprojecten en dergelijke beantwoorden niet 
aan onze criteria en komen dus ook niet in de lijst 
terecht.  De aanvragen die worden voorgelegd aan 
de Raad van Bestuur dienen goed uitgewerkt te 
zijn zodat zij over voldoende informatie beschikken 
waarop zij hun beslissing kunnen baseren. 

Projectaanvragen die onmiddellijk een negatieve 
status ontvangen en dus niet in de projectlijst 
worden opgenomen zijn:

• Die niet aan onze doelstelling of criteria voldoen

• Bouwprojecten

• Aanvraag voor steun aan een individu

• Salarissen, studiebeurzen

• Indien het rapport van het vorige project nog 
niet ontvangen werd

• Projecten van landen die niet voorkomen op 
de DAC lijst

De gesteunde projecten werden gefinancierd door 
de giften van onze donateurs en door de besteding 
van ontvangen erfenissen. In dit verslag vindt u 
een kort overzicht van de gesteunde projecten.  
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bouw &  
renoVatie

gezondheidszorg inkomensVerbetering landbouw

noodhulp onderwiJs pastoraal
water/sanitair/ 

elektriciteit

aantal projecten:
44

totaal gefinancierd:
€ 274.174

Bereik project:

gemeenschapdorpbuurt

Soort project:

overzicht geSteunde projecten
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Burkina faSo

aantal projecten:
1

totaal gefinancierd:
€5.820

Soort project: Bereik:
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c a f 
(centraal afrikaans republiek)

aantal projecten:
1

totaal gefinancierd:
€9.718

Soort project: Bereik:
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d.r. congo
aantal projecten:

12
totaal gefinancierd:

€68.963

Soort project: Bereik:

€35.711 €23.911

€9.341

11

1
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g h a n a

aantal projecten:
1

totaal gefinancierd:
€6.790

Soort project: Bereik:
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g u a t e m a l a

aantal projecten:
1

totaal gefinancierd:
€3.700

Soort project: Bereik:

€7.000
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i n d i a

aantal projecten:
3

totaal gefinancierd:
€13.768

Soort project: Bereik:

€8.028 €5.740 2 1
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h a ï t i

aantal projecten:
2

totaal gefinancierd:
€17.289

Soort project: Bereik:

€7.611 €9.678
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aantal projecten:
1

totaal gefinancierd:
€9.619

Soort project: Bereik:

m a l i
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k e n i a

aantal projecten:
6

totaal gefinancierd:
€43.901

Soort project: Bereik:

€27.500 €8.101 5 1

€8.300
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o e g a n d a

aantal projecten:
12

totaal gefinancierd:
€61.456

Soort project: Bereik:

11 1€23.308 €23.460

€9.938 €4.750
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v i e t n a m

aantal projecten:
1

totaal gefinancierd:
€12.500

Soort project: Bereik:
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S e n e g a l

aantal projecten:
1

totaal gefinancierd:
€9.000

Soort project: Bereik:
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r w a n d a
aantal projecten:

1
totaal gefinancierd:

€7.500

Soort project: Bereik:
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p e r u

aantal projecten:
1

totaal gefinancierd:
€4.150

Soort project: Bereik:
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Voor de projectopvolging is de Stichting 
Salvatoriaanse Hulpactie aangewezen op de 
projectaanvragers, daar wij zelf geen projecten 
opstarten. De aanvragers dienen binnen het jaar 
een rapport, verslag, kopie van facturen en foto’s 
van het gerealiseerde project te bezorgen. De 
projectverantwoordelijke volgt dit nauwgezet op.

Bij het uitblijven van de rapporten worden naar de 
aanvragers aanmaningen verstuurd. Zolang deze 
rapporten niet ontvangen en in orde zijn, kunnen 
zij ook geen nieuwe aanvraag voor financiële steun 
indienen. Indien men na diverse aanmaningen 
nog niet reageert, of de rapporten zijn niet volledig, 
komen deze aanvragers op een “zwarte lijst” en 
zullen al hun aanvragen geweigerd worden.

Van de gesteunde projecten van 2016 ontbreken er 
nog twee rapporten.  Elke aanvrager ontving één of 
meerdere aanmaningen om dit rapport zo spoedig 
mogelijk op te sturen. Éen project werd toegevoegd 
aan de zwarte lijst van aanvragers. Aangezien het 
een project uit Oeganda betreft werd ook Caritas 
Uganda hiervan op de hoogte gebracht. Van het 
andere project liet de aanvrager ons weten dat 
er moeilijkheden zijn met de douane zodat de 
goedgekeurde materialen nog niet ter plaatse zijn 
geraakt. In april kon het project worden uitgevoerd 
en ontvingen wij een volledig rapport.

Aangaande de projecten van 2017 mochten we 
al 24 rapporten ontvangen van de 44 gesteunde 
projecten. De projecten die uitbetaald werden in 
het eerste kwartaal ontvingen een aanmaning.

Voor een controle ter plaatse doen we 
beroep op de plaatselijke missionarissen en 
ontwikkelingshelpers van onze eigen congregatie of 
andere missieprocuren. Tijdens hun verlofperiode 
in hun thuisland brengen zij verslag uit over de 
vorderingen, resultaten of vertragingen van de 
projecten. In onze Raad van Bestuur en die van 
de zusterorganisatie zetelen een aantal leden die 
voor hun nevenfunctie vele ontwikkelingslanden 
bezoeken. Zij bezoeken dan tevens de projecten 
die wij in die regio gefinancierd hebben. In India en 
Oeganda worden de projecten voor ons opgevolgd 
door Caritas.

We ontvingen in ons kantoor vele aanvragers 
die enthousiast hun project aan ons kwamen 
voorstellen om zo steun te vragen.

Gezien het aantal projecten dat wij financieel 
ondersteunen, is het onmogelijk voor ons om al 
deze projecten verschillende jaren op te volgen. 
Doordat vele projecten van gekende aanvragers 
komen of omdat het vervolgprojecten zijn, worden 
vele projecten toch gevolgd. Van de Salvatoriaanse 
projecten wordt de continue opvolging door de 
missionarissen gedaan en houdt de congregatie 
hier ook toezicht over.

Aan elke controle ter plaatse hangt uiteraard 
een prijskaartje. Vandaar dat controle door eigen 
medewerkers of Raad van Bestuur sporadisch 
gebeurt. In 2017 werden er geen controles ter 
plaatse uitgevoerd door ons maar uiteraard wel 
door mensen ter plaatse.

Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s 
zoveel mogelijk te beperken. Risico’s waarmee we 
kunnen geconfronteerd worden:

• Malafide aanvragers

• Niet correcte bankgegevens

• Geld niet besteed zoals gestipuleerd in de 
aanvraag

• Werken worden niet uitgevoerd

• Vertragingen

• Rapporten niet afgeleverd

• Natuurrampen 

Deze risico’s worden beperkt door de nodige 
aanbevelingen op voorhand te eisen of door een 
controle ter plaatse door tussenpersonen die bij 
ons bekend zijn. Bij analyse van de aanvragen 
wordt heel nauwkeurig tot in de kleinste details 
een onderzoek gedaan naar de oprechtheid van 
de organisatie. Mocht achteraf blijken dat het geld 
niet gebruikt werd zoals vooropgesteld zal deze 
aanvrager in de toekomst geen financiële steun 
meer ontvangen.

Door gebeurtenissen, natuurrampen is het mogelijk 
dat projecten vertragingen oplopen of niet meer 
uitgevoerd kunnen worden. In samenspraak met 
onze organisatie, goedkeuring door de Raad van 
Bestuur, kunnen de verkregen middelen gebruikt 
worden voor wederopbouw of de hoogste noden.
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Na de bespreking van PR17/039, technische 
opleiding en alfabetisering, wilde de Raad van 
Bestuur meer informatie over het project. Er 

was onduidelijkheid over de aanbeveling van de 
bisschop. Het mailadres dat werd vermeld, was 
niet het officiële.  De projectverantwoordelijke 

deed navraag via het bisdom maar kreeg geen 
antwoord. Ook de aanvrager zelf gebruikte 
verschillende mailadressen. Op de volgende 

vergadering werd het project daarom afgewezen 
wegens te veel onduidelijkheid.

PR17/093 werd voor de eerste keer aan de 
Stichting Salvatoriaanse Hulpactie voorgesteld 
in 2016. De aanvrager biedt onderwijs aan in 
Ghana. Kinderen van de sloppenwijken en de 

boerendorpen krijgen de mogelijkheid om naar 
school te gaan. Nadat de rapportage van het 
gesteunde project in 2016 als zeer goed werd 
beoordeeld kreeg de aanvrager de kans om 

een nieuwe aanvraag in te dienen. De Raad van 
Bestuur oordeelde dat dit vervolgproject weer een 

financiële steun kreeg.

problem/solution
het uitbetalen Van proJecten wordt alsmaar 

moeiliJker. zowel de banken in nederland als 
die in het buitenland Vragen meer gegeVens. 

alle Vermeldingen moeten correct ziJn, 
zoniet komt het geld terug. dit gaat gepaard 
met Verlies Van bankkosten. de aanVragers 

begriJpen niet altiJd het belang hierVan. 
soms Vragen de rekeninghouders om het 
betaalbewiJs naar de bank te mailen om te 

bewiJzen dat het geld Voor hen bestemd is. in 
één geVal heeft de proJectVerantwoordeliJke 

contact opgenomen met de ontVangende bank om 
te zorgen dat de begunstigde het geld uitbetaald 

kreeg.

Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan onze 
projecten en zo bijdragen aan een betere toekomst 
voor al degenen die het minder hebben? Dit kan via 
overschrijving op onze rekening of simpel via donatie 
op onze website. Dankzij jullie steun geven we velen 
een uitzicht op een betere toekomst en reiken wij 
hen een hand.

pr17/086 werd door de raad Van bestuur 
gunstig beoordeeld. de aanVrager, kwam ziJn 
proJect zelf Voorstellen tiJdens ziJn Vakantie. 
hiJ werkt in een tehuis Voor personen met een 

mentale en fysieke beperking. na de aardbeVing 
werd het huis heropgebouwd en herVormd 

tot één leefgemeenschap. er werd besloten 
om een financiële biJdrage te leVeren Voor de 

herinrichting Van de binnenkoer waar allerlei 
actiViteiten en Vergaderingen doorgaan.  de 

betaling naar haïti Verliep echter niet gemakkeliJk. 
onze bank kreeg het geld retour, de reden was 
onduideliJk. er waren nog twee pogingen nodig 
om het geld in de handen Van de begunstigde te 
kriJgen.  het wordt alsmaar moeiliJker om geld 

oVer te maken naar haïti.

De projectverantwoordelijke behandelt de projecten 
voor de Salvatoriaanse Hulpactie en ook voor haar 

zusterorganisatie in Nederland. Zij verdeelt de 
aanvragen tussen de twee organisaties en houdt 

rekening met het voorhandige budget. Projecten uit 
Oeganda zullen bijvoorbeeld altijd worden voorgelegd 

aan de Stichting omdat de uitbetaling via een 
Nederlandse rekening veel vlotter verloopt. In 2017 
kwamen acht aanvragers persoonlijk hun project 
voorstellen. Er wordt altijd tijd gemaakt voor dit 

bezoek. De aanvraag wordt uitvoerig besproken en 
vele vragen worden reeds beantwoord, zoals wat wel 

of niet in aanmerking komt.
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Adoptie

Voor de omgevingsanalyse van de weeshuizen, 
scholen waar wij adoptiekinderen steunen, doen 
wij beroep op onze tussenpersonen. Veelal zijn 
dit Nederlanders of Belgen die daar werkzaam 
zijn of het vanuit het thuisland opvolgen. Tijdens 
hun verlof, via hun jaarlijkse brieven of via mail 
houden zij ons op de hoogte van de evolutie van 
de adoptiekinderen, de situatie in de school/tehuis 
en de politieke en sociale toestand in het land.

Bij nieuwe aanvragen om kinderen financieel 
te ondersteunen, wordt steeds nagegaan hoe 
de situatie in die regio momenteel is, voor welke 
organisatie of congregatie de aanvrager werkt en 
door wie de controle uitgevoerd kan worden.

Dankzij de maandelijkse of jaarlijkse bijdrage 
van 202 adoptieouders hebben vele individuele 
kinderen of een groep kinderen kans op onderwijs 
en zo op een betere toekomst. 

Deze kinderen zijn niet enkel de adoptieouders 
dankbaar voor de geboden kansen maar ook de 
gemeenschap, de scholen waar ze hun opleiding 
volgen. Zij tonen deze dankbaarheid door na hun 
opleiding zich ten dienste te stellen van hun dorp 
of school.

Jaarlijks dienen de adoptieverantwoordelijken te 
rapporteren hoe zij de ontvangen giften besteed 

hebben. De tussenpersonen bezoeken regelmatig 
de scholen en brengen tijdens hun bezoek 
verslag uit. Daar wij al vele jaren met dezelfde 
tussenpersonen werken stellen zich hier zelden 
problemen.

Mevr. Fanny Lopez, tussenpersoon in België voor 
diverse scholen/tehuizen in India en Congo, gaat 
jaarlijks voor controle naar daar. In juni en november 
bezoekt ze onze organisatie om persoonlijk 
verslag uit te brengen. Naar goede gewoonte 
heeft ze ook de post van de adoptiekinderen voor 
hun adoptieouders bij. Wij maken er snel werk 
van om deze post door te sturen. We weten dat 
de adoptieouders zich steeds verheugen op deze 
berichten van hun adoptiekind.

Voor hun bezoek aan India brachten de 
tussenpersonen van Stichting Children Sponsorhip 
een bezoek aan onze organisatie. Ze maakte 
van de gelegenheid gebruik om twee nieuwe 
bestuursleden voor te stellen. Deze kregen aan de 
hand van de tentoonstelling meer uitleg over onze 
werking.

De eigen controle is gelijkaardig als bij de projecten. 
Men zal deze combineren met bezoeken aan 
adoptietehuizen en/of scholen.

Onze organisatie heeft de betrachting om de 
kinderen tot het einde van de studies te steunen. 
Dat wij hier niet altijd in slagen wordt voor een groot 
deel bepaald door de cultuur van de inwoners. 
De betrokken adoptieouders worden hierover 
geïnformeerd en vrijblijvend stellen wij hun een 

vervanging voor. De meeste adoptieouders gaan 
hier op in.

De reden waarom de kinderen hun studies niet 
beëindigen is afhankelijk van het land waar ze 
leven. In de Zuid-Amerikaanse landen, Brazilië 
en Paraguay komt het vaak voor dat de gezinnen 
verhuizen en het adoptiekind niet langer naar 
dezelfde school kan gaan, waardoor opvolging 
door de adoptieverantwoordelijke onmogelijk is.

In India worden de kinderen thuis gehouden om te 
helpen of worden ze uitgehuwelijkt. In Indonesië 
worden kinderen vaak in weeshuizen geplaatst, 
maar na een bepaalde tijd als de moeder zelf weer 
voor haar kinderen kan zorgen, gaat het terug 
naar het gezin.

Zes van de vervangingen hadden één van deze 
redenen. Voor 12 adoptieouders brachten we 
het fantastische nieuws dat hun adoptiekind zijn 
studies succesvol beëindigd had. Ook zij ontvangen 
een voorstel om een nieuw kind te adopteren.

Vele van onze donateurs hebben een gezegende 
leeftijd; ook onze adoptieverantwoordelijken. Zij 
zijn al vele jaren actief in het ontwikkelingsland. 
Een aantal jaren geleden hebben we er op 
aangedrongen dat zijn voor opleiding en 
vervanging zorgen. In de meeste gevallen loopt 
de overgang soepel. Maar in sommige gevallen 
loop de communicatie stroever omdat we nu 
samenwerken met locals.

Zij voeren hun werk correct uit, maar beschikken 
niet altijd over dezelfde passie als hun voorganger. 
Daarom gebeurt het in sommige gevallen dat 
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Om het wegvallen van oudere adoptieouders op te 
vangen, ontvangen een aantal adoptiehuizen sinds 
enkele jaren, via de zusterorganisatie, extra steun. 
Jaarlijks onderzoekt de adoptieverantwoordelijke 
waar de noden het hoogst zijn en selecteert zij 4 
adoptiehuizen. Na goedkeuring van de Raad van 
Bestuur ontvangen deze elk € 5.000.

er overgegaan wordt op collectieve adoptie omdat 
dit voor hen minder administratie met zich mee 
brengt: geen vervangingen, geen persoonlijke 
brieven van adoptiekinderen,... Uiteraard moeten zij 
tijdig de nodige rapporten en verslagen bezorgen.



Jaarverslag 2017 - Stichting Salvatoriaanse Hulpactie

Zuid en Midden-Amerika
Colombia

3 adoptieouders

Collectieve adoptie

1 school

1 verantwoordelijke

Paraguay

13 adoptieouders

13 adoptiekinderen

Collectieve adoptie

2 scholen

2 verantwoordelijken

Brazilië

74 adoptieouders

81 adoptiekinderen

Collectieve adoptie

2 scholen

3 verantwoordelijken

Venezuela

1 adoptieouder

1 adoptiekind

1 verantwoordelijke

Haïti

6 adoptieouders

6 adoptiekinderen

1 school

1 verantwoordelijke
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Afrika

Rwanda

10 adoptieouders

15 adoptiekinderen

Collectieve adoptie

1 school

2 verantwoordelijken

Oeganda

8 adoptieouders

7 adoptiekinderen

1 school

1 verantwoordelijke

R.D.Congo

8 adoptieouders

8 adoptiekinderen

1 school

1 verantwoordelijke
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Azië

Indonesië

25 adoptieouders

15 adoptiekinderen

Collectieve adoptie

3 scholen

3 verantwoordelijken

Filipijnen

2 adoptieouders

Collectieve adoptie

1 school

1 verantwoordelijke

India

34 adoptieouders

29 adoptiekinderen

Collectieve adoptie

6 scholen

6 verantwoordelijken
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Voorbestemde giften

Deze giften zijn afkomstig van Gezinsadoptie 
Eindhoven en zijn bestemd voor Michel Grobben 
werkzaam in Venezuela. De giften worden via 
onze organisatie doorgestort. Pater Grobben is 
een Salvatoriaan en de giften die wij voor hem 
ontvangen worden samengevoegd. Zo is er een 
besparing op bankkosten voor.

Kleding

Voor deze analyse baseert de zusterorganisatie, 
die de containers ledigt, zich op de informatie die 
zij op de markt verzamelt via de sorteerbedrijven 
en andere inzamelaars. Deze informatie wordt 
aangevuld met de Nederlandse markt via het 
SVKI, missiecomités en Nederlandse gemeenten. 
Op basis hiervan worden beslissingen genomen, 
budgetten opgesteld en aanpassingen 
doorgevoerd.

Betreffende de inzameling via containers waren 
er geen wijzigingen in het aantal containers. Via 
containers en depot samen werd er ongeveer 
6.000 kg meer kleding opgehaald. Dankzij deze 
inzamelingen ontvingen de corresponderende 
missiecomités € 9.914 ter ondersteuning van hun 
projectenwerking. 

De andere inzamelingen in Nederland zijn enkel 
huis-aan-huisinzamelingen die door derden 

worden uitgevoerd. De firma PLQ verzorgt 
de inzamelingen waarvoor de Stichting een 
vergunning ontvangen heeft. Jaarlijks vraagt 
de Stichting bij diverse gemeenten vergunning 
aan om huis-aan-huisinzamelingen te mogen 
organiseren. Hierbij wordt het volgende in acht 
genomen:

• Hoeveel bracht de inzameling vorig jaar op?

• Hoeveel rekent de gemeente aan als leges?

• Heeft het SVKI voor deze gemeente een 
vergunning?

Reeds verschillende jaren maakt de Stichting 
deel uit van het SVKI. In welbepaalde gemeenten 

worden hier gezamenlijke inzamelingen 
georganiseerd. De opbrengst wordt onder de 7 
leden verdeeld. (In de jaarrekening opgenomen 
onder gezamenlijke acties)

Voor het verkrijgen van de vergunning zijn we 
afhankelijk van het beleid van de gemeente. 
Vandaar dat we niet jaarlijks hetzelfde aantal 
vergunningen bekomen. Het aantal verkregen 
vergunningen varieert van jaar tot jaar. Dit heeft 
diverse oorzaken:

De gemeente geeft maar één vergunning om de 
2 jaar.

• Wij vragen zelf geen vergunning meer aan
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• De gemeente heeft aangegeven dat ze tot 
een bepaald jaar geen vergunningen meer 
toekennen

• Er zijn meer inzamelaars die een vergunning 
aanvragen

• Verandering afval- of aanbestedingsbeleid 
van de gemeente

De huis-aan-huisinzamelingen blijven hun 
neerwaartse tendens behouden. Niet enkel 
voor onze eigen vergunningen maar ook voor 
de gezamenlijke vergunningen van het SVKI. De 
gemiddelde kg per zak die ingezameld wordt is 
voor het SVKI gedaald en voor PLQ een beetje 
toegenomen. (zie tabel)

Betreffende kledinginzameling worden weinig 
klachten genoteerd. Af en toe wordt er een melding 

gemaakt dat men vergeten is hun kledingzak op te 
halen (4). We geven dit aan de inzamelfirma door 
die dit dan correct afwikkelt. In ons klachtenboek 
werd er ook een klacht genoteerd dat bij de 
verdeling van de kledingzakken de verdeler geen 
rekening gehouden had met de ja-nee sticker. De 
verdeelfirma werd er nog eens attent op gemaakt 
om dit in de toekomst te respecteren.

Indien de kledingcontainer overvol is en we hiervoor 
worden gecontacteerd, catalogeren wij dat onder 
de noemer melding. De kledingcontainers worden 
wekelijks geledigd, maar het is best mogelijk dat 
hij ‘s anderdaags terug vol is indien bewoners van 
de desbetreffende gemeente juist hun kast hebben 
opgeruimd. Er wordt dan een extra rit gepland om 
deze containers zo snel mogelijke te ledigen.

Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
betekent in grote lijnen dat bij het handelen van 
de organisatie rekening wordt gehouden met de 
maatschappelijke gevolgen: de sociale, milieu 
gerelateerde en economische gevolgen.

Maatschappelijk welzijn, duurzaamheid, ecologie 
loopt als een rode draad door onze organisatie. 

Wij hebben niet enkel oog voor het welzijn van de 
begunstigden van onze projecten maar ook voor 
het welzijn van het personeel die hier haar taken 
uitvoert. Er wordt zorg voor gedragen dat zij in de 
beste omstandigheden kunnen werken en alle 
daarvoor nodige middelen ter beschikking hebben. 
Er is regelmatig overleg waardoor ze tijdig kunnen 
aangeven indien men tegen welbepaalde grenzen 
aanloopt.

Door de samenwerking met missiecomités is er 
ook een duurzame invloed in eigen land, en levert 
de organisatie een sociale bijdrage.

Deze sociale bijdrage wordt ook geleverd via de 
kledinginzameling. Hier is eveneens een grote 
ecologische impact. De kleding wordt gesorteerd 
voor hergebruik en komt bijgevolg niet op de 
afvalberg terecht. De organisatie heeft ook oog 
voor de afvalverwerking van de afval die in de 
kledingcontainers terecht komt. Enerzijds door de 
afval te sorteren en anderzijds door sorteerfirma’s 
te selecteren die zoveel mogelijk recycleren.
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worden aangerekend. Deze bedroegen voor 2017 
€ 0.

Wij doen geen beroep op vrijwilligers. De 
administratieve taken vereisen scholing, specifieke 
kennis en constante aanwezigheid. Wij werven 
geen fondsen face-to-face waar meestal 
vrijwilligers voor worden ingezet. Enkel bij de 
organisatie van grotere evenementen doen wij 
beroep op vrijwilligers. Bevriende missiecomités 
steken dan graag een handje toe.

Tewerkstelling ten gevolge van de projecten is 
voor onze organisatie geen criterium en wordt 
ook niet opgevolgd, daar wij enkel de financiële 
steun leveren. Lonen van personeel worden ook 
als projectfinanciering geweigerd. De nadruk ligt 
voor ons op de impact, hoeveel mensen er worden 
geholpen dankzij het project.

Milieu

Zowel in eigen land als in de ontwikkelingslanden 
hechten we belang aan het ecologisch aspect. 
Projecten in het Zuiden die een bijdrage leveren 
aan het milieu geven wij graag onze steun. Dit jaar 
werden er financiële middelen vrijgemaakt voor 
de installatie van zonnepanelen, opvangen van 
regenwater en de aanplanting van een groentetuin 
voor een hospitaal. 

In Nederland heeft de Stichting Salvatoriaanse 
Hulpactie ook een milieufunctie. In en rond de 
kledingcontainers treft men afval aan. Deze afval 
wordt door de werknemers van de Salvatoriaanse 
Ontwikkelingshulp meegenomen. Er werd al 

aangehaald dat zij de kledingcontainers manueel 
ledigen. Op deze manier kunnen zij respectvol 
omgaan met de kleding en wordt de kleding van 
het afval gescheiden waardoor de kleding zijn 
kwaliteit behoudt en niet vermengd wordt met 
afval.

Daarom is het sensibiliseren omtrent afval ook 
een jaarlijks terugkerende doelstelling. Tijdens 
rondleidingen in de tentoonstelling en voordrachten 
is dit een aspect dat zeker aan bod komt. We 
vinden het belangrijk om te informeren wat de 
consequenties van afval voor de werknemers en 
de kleding zijn.

Leer- en verbeterpunten

Omwille van de kleine groep medewerkers (4) die 
elk hun expertise hebben, maar ook taken in hun 
pakket krijgen die nieuw zijn, is er een voortdurend 
leer- en verbeterproces. Na elke opdracht, 
voordracht, rondleiding wordt er een evaluatie 
gemaakt. Zo kunnen tekortkomingen de volgende 
keer verbeterd worden.

Dit jaar hielden onze medewerkers vele 
rondleidingen en voordrachten voor verschillende 
leeftijden. Uit deze voordrachten ter plaatse leren 
we welk beeldmateriaal een surplus levert aan 
onze uiteenzetting en welke niet. Door de vragen 
die er gesteld worden kunnen we tijdens onze 
volgende uiteenzettingen hierop anticiperen. Het is 
belangrijk, vooral bij leerlingen om zoveel mogelijk 
hun aandacht te houden. Daarom worden deze 
voordrachten actiever gemaakt.

Door de keuze van de inzamelaar wordt een 
bijdrage geleverd aan het milieu daar men zo 
minder afvalstoffen uitstoot door de km te beperken. 
Ons personeel is ook bewust met afval sorteren 
bezig. Papier en inkt wordt apart gesorteerd.

Het intern maatschappelijk verantwoord 
ondernemen beleid heeft ook in de derde wereld 
een gevolg. Bij het selecteren van projecten wordt 
geanalyseerd welk effect de financiële steun heeft 
op de duurzaamheid, het maatschappelijk welzijn 
van de bevolking en ecologisch effect van de 
omgeving. Voor elk project wordt bekeken welke 
bijdrage zij leveren aan de 17 werelddoelen.

Voor de financiële kinderadoptie staat uiteraard 
het welzijn van het adoptiekind centraal. Dankzij 
onderwijs zullen deze kinderen een belangrijke 
bijdrage leveren aan de maatschappelijke en 
sociale ontwikkeling van hun gemeenschap.

Personeelsbeleid

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie heeft geen 
personeel in dienst. Voor haar administratie 
maakt zij gebruik van de diensten van de 
zusterorganisaties. Deze Belgische organisatie 
dient haar beleid af te stemmen op de geldende 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de wettelijke 
vereisten aangaande het arbeidsreglement. Voor 
de ter beschikkingstelling van het personeel werd 
een kost aangerekend van € 24.937.

De directeur is ter beschikking gesteld van de 3 
organisaties en ontvangt als dusdanig geen salaris. 
Enkel de kosten gemaakt voor de organisatie 
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We hebben ook geleerd dat communicatie met de 
missiecomités zeer belangrijk is. We mogen niet 
uitgaan van veronderstellingen, maar regelmatig 
overleg is noodzakelijk.

Een van onze sterktes is onze hand-on mentaliteit 
en die willen we zeker niet verloren laten gaan. 
Hierdoor worden bepaalde, niet-dringende 
taken on hold gezet. Bezoekers, rondleidingen 
en voordrachten houden onze passie levend en 
leveren een bijdrage aan het bereiken van de 
doelstellingen. Hiervoor passen we graag onze 
agenda aan.
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7. Toekomstinformatie
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Begroting 2018

Voor de inzameling van kleding door de 
zusterorganisatie voorzien we geen wijzigingen 
t.o.v. vorig jaar. Er zijn in 2017 geen nieuwe 
aanbestedingen uitgeschreven die voor ons van 
toepassing waren.

Gezien de daling van het aantal vergunningen 
werd het budget van de opbrengsten uitbesteding 
kledinginzameling t.o.v. het voorgaande jaar 
gehalveerd. Ook het budget voor de gezamelijke 
inzamelingen werd neerwaarts aangepast.

Mochten zich aanbestedingen aankondigen 
die binnen ons domein vallen, zullen wij hier 
uiteraard op inschrijven. Wel stelden we vast dat 
de aanbestedingen die in 2017 uitgeschreven 
werden vooral betrekking hebben op gehele 
afvalverwerking. 

Op basis van de inkomsten van 2017 en onze 
verwachtingen hebben we het budget voor 
vrije giften verlaagd. Tevens werd er rekening 
gehouden bij de adoptie met het feit dat er een 
aantal adoptieouders gestopt zijn. 

Net als in het verleden wordt nog steeds 10% 
werkingskosten ingehouden. Voor de projecten 
zullen dezelfde criteria en procedures behouden 
blijven. De focus van de projecten ligt ook 
in 2017 op onderwijs, inkomensverbetering, 
gezondheidszorg, voedselhulp, water, sanitair, 
elektriciteit. De projecten zullen ook getoetst 
worden aan de in 2016 ingevoerde Duurzame 
werelddoelen. Afhankelijk van onze beschikbare 

middelen in combinatie met het aantal valabele 
aanvragen zal gedurende het jaar bepaald worden 

hoeveel er uiteindelijk besteed zal worden.
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Eind 2017 is in opdracht van de zusterorganisatie 
begonnen met de ontwikkeling van een nieuw 
computerprogramma op maat dat beantwoord 
aan de huidige noden en IT evolutie. De kosten 
hiervoor zullen pro rata doorgerekend worden daar 
ook deze organisatie van deze know-how gebruik 
maakt. Voor reclame wordt een bedrag voorzien 
en afhankelijk van het aanbod zal geëvalueerd 
worden of op deze aanbieding ingegaan wordt.

De vooruitzichten voor de rentevoeten zijn er 
niet op verbeterd dus zijn de verwachtingen niet 
positief.

Omwille van de ongekende factor wordt in het 
budget de gift van de zusterorganisatie en 
nalatenschappen niet opgenomen. De gift van de 
zusterorganisatie is afhankelijk van het resultaat 
van het boekjaar en de beslissing van de Raad van 
Bestuur hoe zij dit resultaat wensen te verdelen. 
Deze inkomsten hebben een positief effect op 
het % kosten eigen fondsenwerving/baten eigen 
fondsenwerving.

Doelstellingen & actiepunten 2018

• In Nederland 28 ton kleding ophalen via kledingcontainers en 13 ton via huis-aan-huisinzamelingen.

• De missiecomités, groepen, verenigingen ontvangen volgens een staffeltabel een vergoeding per 
ingezamelde kg via kledingcontainer.

• Inschrijven op aanbestedingen uitgeschreven door de gemeenten in de provincie Limburg en Noord-
Brabant.

• Tijdige rapportering naar de betrokken instanties.

• Bezoekers informeren over onze werking d.m.v. rondleidingen en voordrachten; dit in samenwerking 
met de zusterorganisaties.

• Mensen sensibiliseren omtrent het afval.

• De reservefonds doelstelling voor het bedrag van €258.730 volledig besteden aan projecten.

• De kosten eigen fondsenwerving binnen de norm van het CBF houden.

• Ons kwartaalblad 4 x per jaar gratis verspreiden.

• €65.000 ontvangen aan vrije giften en €49.000 voor adoptie.

• De daling in ons bestand beperken tot 250 donateurs.

• Regelmatig onze actie plaatsen op onze sociale media om zo gedurende het jaar onze volgers te 
informeren over onze activiteiten.

• Gegevens op de website actueel houden.

• Uitwerken blog en nieuwsbrief website.

• Wisselwerking tussen onze website en sociale media.

• Contacten onderhouden met missionarissen, ontwikkelingswerkers & NGO’s waarvoor wij projecten 
ondersteund hebben.

• Meedoen aan studiedagen voor fondsenwerving indien ze een meerwaarde kunnen zijn voor onze 
onderneming.

• De privacywetgeving (GDPR) zo goed mogelijk naleven en onze donateurs hierop attent maken.
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Besteding projecten 2018

Tot en met mei 2018 werden door de Raad van 
Bestuur bovenstaande projecten goedgekeurd. 
Hiervoor worden de reserve fonds doelstelling 
aangesproken. De toekomstige projecten zullen 
met het resterende saldo gefinancierd worden.

Beleidsplan + 
meerjarenbegroting

In 2016 werd er een meerjarenbegroting en 
beleidsplan opgesteld tot en met 2020. Dit waren 
de uitgangspunten:

Voorlopig willen we nog verder gaan met het huidig 
beleid en denken we nog niet aan afbouwen. 
De noden die wij ondersteunen zijn nog in grote 
getale aanwezig en we willen ons blijven inzetten 
voor de mensen in de ontwikkelingslanden.

We weten dat we vele oudere donateurs in ons 
bestand hebben, waardoor we jaarlijks een 

groot aantal donateurs verliezen. Omwille van 
de besparingen en hogere kosten is het niet 
gemakkelijk om deze daling op te vangen door 
nieuwe donateurs.

Ten gevolge van een groot aantal externe factoren, 
waar wij als organisatie geen invloed op kunnen 
uitoefenen, is het zeer moeilijk om lange termijn 
begrotingen op te stellen qua kledinginzameling 
maar ook qua fondsenwerving.

Onze organisatie zal bijgevolg haar budget 
en beleid jaarlijks bijstellen aan de hand van 
de huidige situatie op de markt en de nieuwe 
informatie waarover ze beschikt. Met de bekende 
informatie van 2015-2016 werd het meerjarenplan 
opgesteld. (zie volgende pagina)

Bij het opstellen van het budget qua hoeveelheid 
kleding hebben we proberen rekening te houden 
met een aantal externe factoren. Van sommige 
weten we welk effect ze hebben op de hoeveelheid 
kleding die we inzamelen: nl. gemeenten waar we 
de aanbesteding verloren hebben en bijgevolg geen 
kleding meer inzamelen. We trachten minimum 
het aantal containers te behouden. Aangezien 
de kledingcontainers via aanbestedingen 
worden toegewezen, verwachten we niet dat het 
gemakkelijk zal zijn deze aanbestedingen binnen 
te halen.

We merken ook dat het aantal vergunningen voor 
huis-aan-huisinzamelingen, toegekend door de 
gemeenten, daalt, daar er meerdere inzamelaars 
op de markt zijn die een graantje willen meepikken. 
Vandaar calculeren we een daling in de huis-
aan-huisinzamelingen voor 2018 en 2020. 
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voor missen, adoptie en voorbestemde giften zal 
90% besteed worden.

Aan kostenzijde voorzien we in alle rubrieken een 
indexaanpassing van 2%. Gezien de prognoses 
aangaande de rente ,voorzien we geen verbetering 
naar de toekomst toe.

De komende jaren zullen we meer en meer onze 
reserves van de definitieve erfenissen moeten 
aanspreken om hetzelfde bedrag aan projecten te 
ondersteunen aangezien we verwachten dat de 
inkomsten van de vrije giften zullen verminderen. 
Vandaar ook het belang om de uitgaven van de 
inkomsten over verschillende jaren te spreiden.

Bij deze berekening willen wij nog even opmerken 
dat de actuele cijfers gunstiger zijn, omdat de 
gift van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp 
niet meegenomen werd. Deze gift en eventuele 
erfenissen zullen de baten gunstig beïnvloeden 
waardoor het % kosten eigen aan de 
fondsenwerving zal dalen. Tevens zal de besteding 
aan de doelstelling hoger zijn dankzij de reserve 
fonds doelstelling die in het boekjaar besteed 
wordt.

Uit de begroting blijkt duidelijk dat we de kosten 
eigen aan de fondsenwerving zeer nauw zullen 
moeten opvolgen t.o.v. de inkomsten die we 
ontvangen om de norm van 25% te behalen. Indien 
nodig zal de Raad van Bestuur hiervoor de nodige 
maatregelen nemen.

We verwachten dat de verkoopprijs in 2018 en 
2020 zal toenemen.

Door te moderniseren via website en betere 
samenwerking tussen website en sociale media 
hopen we nieuwe, jongere donateurs aan te 
trekken. Tevens willen we op de website en sociale 
media regelmatig de financiële kinderadoptie in de 
kijker zetten. We verwachten een daling in onze 
giften via donaties omdat we er rekening mee 
houden dat de nieuwe donateurs de grote daling 
van donateurs niet kunnen opvangen.

We verwachten dat, door te adverteren op notaris 
online en het aantal oudere sympathisanten, dat 
erfenissen voor onze organisatie een belangrijke 
rol gaan spelen qua inkomsten. Deze inkomsten 
worden niet gebudgetteerd.

We verwachten dat de inkomsten via Gezinsadoptie 
Eindhoven identiek blijven. Aangezien deze 
opbrengsten doorgestort worden, hebben ze geen 
invloed op ons resultaat indien ze toch mochten 
stijgen of dalen.

De uitgaven aan projecten zijn afhankelijk van drie 
factoren: de inkomsten van het voorbije jaar, de 
gift van de zusterorganisatie en de besteding van 
de erfenissen. De bedoeling is om in de komende 
vijf jaar de middelen beschikbaar voor projecten 
op het einde van het boekjaar in het komende jaar 
te besteden aan goedgekeurde projecten. De vrij 
gekomen erfenissen zullen ook, over verschillende 
jaren verspreid aan projecten ten goede komen.

Tot en met 2020 zullen we trachten de 
werkingskosten op 10% te houden. Van de giften 
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8. Communicatie met belanghebbenden
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de geïnteresseerden over een bepaald project, 
missiewerker, gebeurtenis,… maar ook verschillende 
dankwoorden komen aan bod. Jaarlijks publiceren 
we een overzicht van de besteding zodat de 
donateur ziet waar de giften aan besteed worden. 
We maken ook een gedetailleerd overzicht over 
de gespendeerde bedragen, de bijdrage aan de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de 
impact per project. Dit alles kan men terugvinden 
op onze website www.salvatorhulp.org. 

Onder de rubriek ANBI, op onze website vindt men, 
kort en overzichtelijk, alle relevante informatie 
terug.

Wil men inzage in ons beleid en plannen voor de 
komende jaren, dan verwijzen we graag naar 
ons beleidsplan dat tevens op de website terug te 
vinden is.

Indien men ons actiever wil volgen, is er nog de 
sociale media waar op regelmatige tijdstippen 
relevante informatie geplaatst wordt.

En last but not least is er onze tentoonstelling waar 
wij, na afspraak, steeds graag tijd maken om onze 
donateurs te informeren.

De adoptieouders ontvangen nog extra informatie 
over hun adoptiekind en een algemene brief van 
de adoptieverantwoordelijke uit het desbetreffende 
land. Dit gebeurt met een frequentie van 1 à 2 maal 
per jaar. De adoptieouders kunnen bij vragen 
steeds contact opnemen met mevr. Schreurs, 
adoptieverantwoordelijke. Als adoptieouder wordt 
u ook geïnformeerd indien het kind afstudeert, 
verhuist, het weeshuis verlaat… Dit kan 

verbonden aan het wegdoen van kleding, vb . 
sterfgeval, vandaar dat wij steeds bereid zijn 
om de kleding aan huis op te halen. Er wordt 
dan een afspraak gemaakt wanneer het voor de 
belanghebbende het meest geschikte moment is.

Onze passie overbrengen bij anderen kan 
enkel via persoonlijk contact, daarom is dit 
voor onze organisatie belangrijk. Onze aparte 
tentoonstellingsruimte is hier het ideale instrument 
voor. Aan de hand hiervan kunnen we onze 
werking uit de doeken doen.

Daar wij als organisatie transparant en open willen 
zijn t.o.v. onze weldoeners wordt dit jaarverslag 
geschreven en op onze website ter beschikking 
gesteld.

Door digitalisering van de communicatie verloopt 
deze veel vlotter en sneller dan vroeger toen 
brieven vanuit de ontwikkelingslanden vaak weken 
onderweg waren. We kunnen onze donateurs nu 
veel sneller de gevraagde informatie verschaffen.

Donateurs

Zonder de financiële bijdragen van onze donateurs 
zouden wij er niet in slagen onze doelstellingen te 
verwezenlijken. Vandaar is het voor ons uitermate 
van belang om hen die ons steunen goed en 
correct te informeren. Maar vooral om respectvol 
met hen om te gaan.

Onze weldoeners worden via diverse kanalen 
geïnformeerd over onze werking en besteding van 
de middelen. Via ons kwartaalblad informeren we 

Algemeen

Sinds we (in 2016) onze website een nieuwe 
look hebben gegeven, blijven we hierop onze 
focus leggen. We willen onze donateurs blijven 
informeren over onze werking via de website. 
Door bijvoorbeeld het driemaandelijks tijdschrift 
online te zetten. Zodra het verstuurd wordt en de 
donateurs het ‘op papier’ kunnen lezen, kan men 
het ook via www.salvatorhulp.org lezen.

Voor bijkomende of specifieke informatie kan men 
steeds onze organisatie per mail of telefonisch 
bereiken. Uiteraard trachten wij zo snel mogelijk 
een afdoend antwoord te geven.

Wat betreft de kledinginzamelingen worden we 
meestal gecontacteerd door de burgers die ons 
melden dat de container vol is of wanneer er zelfs 
kleding naast de container gedeponeerd werd. 
Hiervoor zijn we iedereen zeer dankbaar want we 
willen alle containers in goede staat onderhouden 
en alles netjes opruimen. Het gebeurt ook 
-jammer genoeg nog zeer regelmatig- dat er 
een verkeerd item in de kledingcontainer belandt. 
Indien dit gebeurt, vragen we om ze snel mogelijk 
contact met ons op te nemen. Indien het item 
nog in de container zit, kan dit gerecupereerd 
worden. De chauffeur neemt dan contact op met 
de betrokkene; deze komt naar de container en 
kan zijn/haar spullen terug in ontvangst nemen. 
Indien het ‘verkeerd deponeren’ langer dan een 
week geleden is, kan het item jammer genoeg niet 
meer teruggevonden worden. 

In bepaalde gevallen is er een emotionele waarde 
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Omwille van de omvang van de bedragen en de 
hoge bankkosten opteren sommigen om maar 1 
x per jaar de gelden te ontvangen. Wij laten deze 
keuze volledig over aan de tussenpersonen.

Daar wij velen van hen persoonlijk kennen en zij 
regelmatig persoonlijk verslag komen brengen is 
er een zeer warm en nauw contact.

Jammer genoeg moesten we ook in 2017 afscheid 
nemen van 2 verantwoordelijken van onze actie 
financiële kinderadoptie; mevr. Marie Paule 
Dutordoir stierf in Congo en werd daar begraven. 
Haar werk wordt overgenomen door een van de 
paters Salvatorianen, ook verantwoordelijk voor 
verschillende kinderen via de kinderadoptie. In 
november overleed zuster Valeriana Baerts op de 
Filippijnen. Zij is 60jaar werkzaam geweest in het 
Huis Zonder trappen; vele -vooral gehandicapte- 
kinderen en gezinnen heeft zij geholpen door haar 
missiewerk. Haar levenswerk wordt verdergezet 
door haar inlandse medewerkers. 

Projectaanvragers

Meer en meer projectaanvragen komen per mail 
aan. Dit jaar kwamen er acht personen hun project 
persoonlijk voorstellen. De aanvragen worden 
door de projectverantwoordelijke nauwkeurig 
bestudeerd en eventuele vragen worden gesteld. 
Indien een aanvraag heel summier is, wordt er 
eerst een vragenlijst opgestuurd die de aanvragers 
kunnen gebruiken om een zo uitgebreid mogelijke 
aanvraag in te dienen. Zodra een dossier volledig 
is, wordt het op de wachtlijst geplaatst.

Maandelijks ontvangen de missiecomités een 
overzicht van de ingezamelde kg kleding. Per 
kwartaal wordt een afrekening gemaakt en 
ontvangen ze de afgesproken vergoeding. Daar 
wij werken met een staffelprijs afhankelijk van 
de ingezamelde kg kleding gebeurt op het einde 
van het jaar een nacalculatie op basis van het 
jaartotaal.

Betreffende de huis-aan-huisinzamelingen 
worden de gemeenten na inzameling geïnformeerd 
over het aantal ingezamelde kg kleding op hun 
grondgebied.

Meldingen i.v.m. kleding langs de container of 
iets per vergissing in de container geworpen, 
worden zo snel mogelijk verholpen, indien het kan 
dezelfde dag. De chauffeur zal contact opnemen 
met de desbetreffende persoon en afspreken 
wanneer hij aan de container aanwezig is. Voor 
zakken die niet opgehaald werden bij huis-aan-
huisinzamelingen, wordt een mogelijkheid gezocht 
om deze alsnog op te halen.

Tussenpersonen adoptie

Om een goede werking van de financiële 
kinderadoptie te garanderen, is een goede 
communicatie met de tussenpersonen 
noodzakelijk. Zij houden ons op de hoogte van 
de omstandigheden, de evolutie van de kinderen, 
nieuwe aanvragen,…. Wij zorgen ervoor dat zij 
per kwartaal een overzicht en de geldmiddelen 
ontvangen van de steun die de adoptieouders 
gegeven hebben.

schriftelijk of per mail. Er wordt steeds vrijblijvend 
de mogelijkheid geboden om een nieuw kind 
financieel te ondersteunen. Indien we tussentijds 
belangrijke informatie over het adoptiekind 
ontvangen, wordt deze uiteraard doorgegeven.

Indien adoptieouders ons contacteren omdat ze 
al geruime tijd geen nieuws van hun adoptiekind 
ontvangen hebben, wordt door ons contact 
opgenomen met de adoptieverantwoordelijke met 
de vraag om informatie op te sturen.

Het lukt niet ieder jaar maar als er een 
adoptieverantwoordelijke op verlof komt in België 
of Nederland en een bezoek aan onze organisatie 
brengt, proberen we adoptieouders uit te nodigen 
zodat ze persoonlijk contact kunnen leggen.

Indien een donateur vraagt om een volledig 
project te financieren, ontvangt hij gedetailleerde 
informatie over dit project. Na voltooiing van 
het project zal hij ook via een verslag en foto’s 
geïnformeerd worden.

Het kwartaalblad niet meer ontvangen of slechts 
één maal per jaar, wij geven aan dit verzoek 
onmiddellijk gevolg.

We staan ook altijd open voor feedback van onze 
donateurs, hun mening is voor ons van belang. 
Zij kunnen ons dit melden via diverse wegen. Op 
de “oude” manier via telefoon of via de moderne 
wegen van mail, sociale media en website.

Belanghebbenden 
kledinginzameling
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nieuwsbrief. Zo willen we aan verjonging doen. 
De snelle evolutie van sociale media en digitale 
communicatietechnieken maakt het noodzakelijk 
om hier up-to-date te zijn. Hier zal rekening mee 
gehouden worden bij het selecteren van cursussen 
en/of workshops.

Eind vorig jaar werden we geconfronteerd met 
het feit dat we een missiecomité niet voldoende 
geïnformeerd hadden. Er is met hen een uitgebreid 
overleg geweest zodat we beiden kunnen leren uit 
onze fouten.

Door jarenlange ervaring hebben we geleerd 
dat we niet altijd al de nodige informatie zelf 
kunnen verzamelen. Daardoor doen we beroep 
op andere instanties zoals Caritas India en Caritas 
Oeganda. Zij hebben lokale connecties en geven 
ons waardevol advies over de aanvragen die we 
ontvangen. Onze alertheid bij het analyseren van 
projecten is zeer belangrijk.

foto’s en video’s van onze voordrachten, gesteunde 
projecten en andere relevante informatie.

Media

Onze strategie aangaande reclame is ongewijzigd 
t.o.v. voorgaande jaren. Wij houden de advertenties 
bescheiden zoals bv. een banner op notaris-online.
nl.

Relevante kengetallen

De kengetallen die voor onze organisatie van 
belang zijn, zijn in onze doelstellingen opgenomen. 

Wij hebben geen norm gesteld aan: aantal 
donateurs, aantal leden, aantal telefoons,… Gezien 
de omvang, structuur van onze organisatie is er 
ook geen beschikbare tijd om allerlei statistieken 
te verzamelen. Indien er zich problemen voordoen 
trachten we deze adequaat op te lossen. De 
kleinschaligheid zorgt er ook voor dat iedereen 
overal van op de hoogte is. Onze fondsenwerving 
is ook niet van die aard dat er kengetallen nodig 
zijn om analyses te maken.

Leer-en verbeterpunten

De laatste jaren is er veel ingezet op de nieuwe 
communicatiemiddelen. Ook dit jaar is hier nog 
een enorme bijdrage geleverd via actievere rol op 
sociale media en aanpassing van de website.

Volgend jaar zal daar nog gevolg aan gegeven 
worden door het opstarten van een blog en 

Na beslissing door de Raad van Bestuur, worden 
de betrokkenen geïnformeerd over de goed- of 
afkeuring van hun project en de som die zij op hun 
rekening mogen verwachten. Na de overschrijving 
op hun rekening worden zij hiervan op de hoogte 
gesteld zodat zij dit bij hun bank kunnen opvolgen.

De projectaanvragers van hun kant informeren ons 
als zij het geld effectief ontvangen hebben, hoe het 
project verloopt en uiteraard maken zij een verslag 
na voltooiing. Er is een constante en wisselende 
communicatie met onze projectverantwoordelijke, 
Josiane Vanderheyden. Bij uitblijven van de nodige 
rapportage zal zij hen ook aanmanen om ons de 
nodige informatie te bezorgen.

Via de foto’s die wij ontvangen kunnen wij de 
donateurs de realisatie tonen. Daarom tonen wij 
ze u graag in dit jaarverslag, op onze website of 
facebook.

Sociale Media

We zijn al enige jaren actief op de sociale media. 
Dit jaar hebben we er meer aandacht aan besteed 
om sneller en meer informatie via deze kanalen te 
verdelen.

Via facebook hebben we dit jaar ook geadverteerd 
om onze berichten ruimer te verspreiden. Het zijn 
dan voornamelijk aankondiging van ons nieuw 
kwartaalblad, promoten van onze nieuwe website. 
Facebook is een mooi medium om ook filmpjes te 
tonen van projecten. Dus neem zeker eens een 
kijkje en word één van onze volgers. Zo blijf je up-
to-date van onze activiteiten en zie je als eerste 
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9. Verantwoordelijkheidsverklaring
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overeenstemming met de besluiten van het 
bestuur

• Bekwaamheid: welke zijn de zwakke en sterke 
punten, waar moet worden bijgestuurd, waar 
is er vooruitgang geboekt (of niet), wat is de 
meerwaarde voor de organisatie.

• Relatiebekwaamheid: omgang met personeel, 
bestuur en derden moeten zo zijn dat ze 
voordelig zijn voor de organisatie.

Besteding van de middelen

Alle gesteunde projecten worden onderworpen aan 
de algemene criteria zoals ze beschreven staan in 
het jaarverslag 2017 pag. 5. Indien maar de minste 
twijfel bestaat, wordt de aanvraag afgewezen of 
gevraagd naar bijkomende informatie.

Alle projecten worden voorgelegd aan het 
bestuur die de beslissingen neemt betreffende 
het ondersteunen van projecten. Een project is 
goedgekeurd indien 2/3 van de bestuursleden 
akkoord gaan. Indien geen 2/3 meerderheid: 
project wordt afgewezen en desgevallend 
bijkomende informatie aangevraagd indien 
minstens twee bestuursleden dit wensen. Het 
bestuur krijgt per kwartaal een overzicht van de 
evolutie van de gesteunde projecten. Hiervoor werd 
een evaluatie document opgesteld dat up-to-date 
wordt gehouden door de projectverantwoordelijke. 
Voor de financiële kinderadoptie wordt jaarlijks 
een verslag opgemaakt door de verantwoordelijke 
voor de kinderadoptie.

lid wordt verwacht dat hij/zij zich inzet op een 
van deze domeinen.

• Elk lid van het bestuur wordt aangesproken op 
het aandachtspunt dat hij vanuit het bestuur 
heeft gekregen en geeft hierover toelichting 
(dit kan ook tijdens de gewone vergaderingen 
gebeuren).

• Indien de directeur langere tijd (1 maand) niet 
in functie is, wordt deze taak waargenomen 
door één of meerdere bestuurders, aangeduid 
door de Raad van Bestuur.

Jaarlijks heeft het bestuur een vergadering 
betreffende het functioneren van het dagelijkse 
bestuur. Hierbij wordt beoordeeld naar volgende 
punten:

• Collegialiteit: is de uitvoering in 
overeenstemming met de besluiten van het 
bestuur.

• Bekwaamheid: wat zijn de sterke en zwakke 
punten, waar moet worden bijgestuurd, waar 
zien we verandering ten goede en waar zien 
we geen verandering.

• Relatiebekwaamheid: hoe is de verhouding 
tussen: dagelijks bestuur en personeel, 
dagelijks bestuur en bestuur, dagelijks bestuur 
en derden (belanghebbenden en andere).

Jaarlijks is er een vergadering betreffende het 
functioneren van de directeur. Hierbij wordt 
beoordeeld naar volgende punten:

• Collegialiteit: is de uitvoering in 

Besturen en toezicht 
houden 2017

Het bestuur van de Stichting Salvatoriaanse 
Hulpactie houdt toezicht op de uitvoering van haar 
besluiten op volgende wijze

• Een directeur, geen lid van het bestuur, is 
aangesteld. Hij neemt alle directiefuncties op 
en is bij iedere vergadering van het bestuur 
aanwezig, om aan het bestuur de nodige 
informatie te verstrekken.

• Alle besluiten worden tijdens de vergadering 
genomen.

• Elk kwartaal wordt een financieel verslag 
voorgelegd over de voorbije periode. Er wordt 
telkens een begrotingscontrole uitgevoerd en 
eventueel bijgestuurd.

• Elk kwartaal worden de activiteiten vergeleken 
met de jaarplanning en eventueel bijgestuurd.

De samenstelling van het bestuur wordt jaarlijks 
geëvalueerd in een aparte vergadering en de 
volgende onderwerpen worden bekeken:

• De aanwezigheid van de leden van het bestuur.

• De ‘bekwaamheden’ van de leden van het 
bestuur. Hier hebben we vooral aandacht 
voor de diversiteit in het bestuur: we hebben 
nood aan vakbekwame mensen betreffende: 
het financiële, organisatorische, werving 
van middelen, kennis van de ondersteunde 
projecten, publicaties, het juridische. Van elk 
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website van de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie 
ter beschikking voor iedereen. Wie erom vraagt kan 
dit ook in papiervorm krijgen. De website wordt 
door de verantwoordelijken up-to-date gehouden.

Eenvoudige vragen worden telefonisch beantwoord. 
Indien nodig worden de belanghebbenden 
uitgenodigd voor een gesprek met de directeur of 
indien noodzakelijk met het bestuur.

Schriftelijke vragen worden aan het bestuur 
voorgelegd. Tijdens de eerstvolgende 
bestuursvergadering worden deze besproken en 
de gepaste stappen ondernomen. Bij dringende 
aangelegenheden worden minstens drie 
bestuursleden samengeroepen om te beraadslagen 
en de nodige stappen te ondernemen. De andere 
bestuursleden worden per mail op de hoogte 
gehouden over de gang van zaken. Schriftelijke 
vragen krijgen een antwoord via dezelfde weg als 
waarmee de vraag werd gesteld.

Er wordt nooit vertrouwelijke informatie 
doorgegeven.

Zowel de verantwoordelijke voor de projecten als de 
verantwoordelijke voor de kinderadoptie brengen 
minstens een keer per kwartaal een verslag uit 
van de evolutie van de activiteiten. Het bestuur 
heeft dan de mogelijkheid om de werking bij te 
sturen. Over de eventuele aanpassingen zullen 
de verantwoordelijken schriftelijk op de hoogte 
worden gebracht. De directeur (of waarnemend 
bestuurder) zal toezien dat de aanpassingen in de 
praktijk worden uitgevoerd binnen de gevraagde 
termijn en verslag uitbrengen bij het bestuur over 
de evolutie.

Jaarlijks beslissen de leden van het bestuur hoe 
de reserves zullen verdeeld worden, op basis van 
de financiële informatie die ze betreffende het 
boekjaar ontvangen hebben. De reserves voor 
de doelstelling zullen in het volgende boekjaar 
gespendeerd worden.

Omgaan met 
belanghebbenden

De belanghebbenden van onze organisatie zijn 
alle mensen of organisaties die aan de Stichting 
Salvatoriaanse Hulpactie donaties geven voor 
onze doelstelling.

Voor de kledinginzameling zijn de belanghebbenden 
diegenen waarvoor wij kleding inzamelen.

Alle belanghebbenden krijgen (indien ze dit 
wensen) een infoblad dat 4 keer per jaar verschijnt. 
De inhoud van dit blaadje wordt door het bestuur 
gecontroleerd. Het jaarverslag is op de eigen 
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van onze missionarissen en missiecomités, onze 
ontwikkelingswerkers en leden van caritatieve 
organisaties.

De kledingophaling wordt moeilijker door 
gemeentepolitieke beslissingen en de concurrentie 
van commerciële bedrijven die gelijkgeschakeld 
worden met sociale organisaties. Gelukkig mogen 
wij uitpakken met keurmerken en ethische 
labels en mogen wij voor giften fiscale attesten 
uitschrijven. Zo behouden velen het vertrouwen 
in onze organisatie. Wij zoeken naar nog andere 
mogelijkheden om te blijven ijveren voor meer 
inkomsten bestemd voor het goede doel.

Ten slotte verwijzen we met fierheid nog naar 
onze naam ‘Salvator’, de naam van Jezus (heiland, 
redder, verlosser) die de liefde van God voor de 
mensen heeft aangetoond. Onze pioniers en 
missionarissen lieten zich door Hem inspireren. In 
hun geest gaan wij verder, samen met u!

Dank u zeer!

Isidoor Mathijs (voorzitter)

In naam van de andere leden van de Raad van 
Bestuur

(Ghislaine, Theo, Lizette & Piet)

In onze permanente tentoonstelling kregen we vele 
groepsbezoeken. Zij waren meestal verbaasd over 
de werking van onze organisatie en beweerden 
zeker te willen bijdragen aan de naambekendheid 
van onze organisatie. Onze medewerkers gaan 
ook graag naar scholen of verenigingen om onze 
organisatie voor te stellen. Daarnaast kregen 
we ook vele bezoeken, zowel uit binnen- als 
buitenland die verband houden met projecten en 
adoptie.

Een jaarverslag laat ons toe de buitenwereld te 
informeren over onze organisatie, maar stelt ons 
ook in staat om onze werking kritisch te evalueren. 
Onze missie bepaalt onze doelstellingen: 
armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs 
en vorming, noodhulp,.. met kleinschalige projecten. 
Duurzame projecten genieten onze voorkeur, 
zodat er ook structureel voor een lotsverbetering 
voor mensen in nood wordt gezorgd. De projecten 
worden ook opgevolgd door aanverwante 
organisaties waar we mee samenwerken. Voor 
de kinderadopties zijn er de missionarissen en 
contactpersonen in scholen en weeshuizen. 
Iedere bijdrage voor een bepaald project, ieder 
testamentair legaat, iedere individuele of collectieve 
financiële bijdrage, elke kilo opgehaalde kleding in 
de containers krijgt een band met concrete mensen 
in de Derde Wereld.

Onze donateurs of weldoeners, alle mensen 
die onze organisatie op een of andere manier 
ondersteunen zijn wij dank verschuldigd. Zonder 
jullie zou het voor ons niet mogelijk zijn zoveel 
mensen in landen in ontwikkeling te helpen. Jullie 
steunen zo ook de solidariteit en naastenliefde 

Beste lezer,

Op de Algemene Vergadering van 25 juni 2018 
werd door de bedrijfsrevisor de heer Marc Maris 
het verslag van de commissaris BV CVBA Callen, 
Pirenne & Co voorgesteld. Dit verslag omvat het 
oordeel over de jaarrekening (de balans en de 
resultatenrekening) en de vereiste bijkomende 
verklaringen. Het oordeel was positief over 
de hele lijn. De kwijting lag dus voor de hand. 
Daardoor kunnen wij nu het jaarverslag 2017 
aan u voorstellen. Wij danken onze financieel 
verantwoordelijke Mauella voor de zorg en de 
precisie waarmee zij haar werk verrichtte. Met 
het jaarplan en de beleidslijnen van 2017 voor 
ogen stellen we vast dat onze organisatie goed 
gescoord heeft en belangrijke doelstellingen van 
het ontwikkelingsplan heeft gerealiseerd. De vele 
projecten die we ondersteunden zijn vooral te 
danken aan onze weldoeners of donateurs.

Achter het zakelijke verslag van de activiteiten en de 
resultaten van onze organisatie schuilt het werk van 
vele mensen. De Raad van Bestuur onderstreept 
de verdiensten van onze directeur pater Gerry en 
zijn stafmedewerkers: Lieve (verantwoordelijke 
kinderadoptie), Josiane (projectverantwoordelijke), 
Manuella (financieel verantwoordelijke) en Dirk 
(administratief medewerker). Zij ondersteunen 
ook de maandelijkse bestuursvergadering en 
verdienen onze waardering en dank. Het personeel 
voor de kledingophaling: de werfleider, de logistiek 
verantwoordelijke, de garagist en de chauffeurs, 
die dikwijls letterlijk het ‘vuile’ werk opknappen zijn 
wij grote dank verschuldigd.
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