
Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village
Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 

1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden.

2. Een financieel jaarverslag.

Jaarverslag 2007:  Algemene beschrijving van de activiteiten 2007
2007 stond in het teken van de emigratie van Tim Otte en Kim Otte-De Hoop naar Ethiopië om daar in het plattelandsdorpje 

Gorgora het ontwikkelingsproject ‘Tim & Kim Village’ te starten. Daarnaast is het stichtingsbestuur gewijzigd en uitgebreid, is 

veel aandacht besteed aan publiciteit en bekendheid en zijn diverse bedrijven en instellingen met succes benaderd om de 

stichting financieel of met kennis of acties te ondersteunen. Er zijn donateurs geworven en vrijwilligers hebben activiteiten 

ontplooid zoals kerststukjesverkoop en verkoop op rommelmarkten. De inkomsten zijn in 2007 sterk gestegen ten opzichte 

van 2006. Vanaf september zijn in Ethiopië werkzaamheden gestart en hiermee gaan ook de uitgaven van de stichting 

toenemen. 

Per onderwerp volgt hieronder een beknopte beschrijving van de stichtingactiviteiten in 2007. Het financieel jaarverslag over 

het jaar 2007 is als bijlage toegevoegd.

Bedrijfsplan en projectplan fase 1
Doelstelling jaarplan: afronden bedrijfsplan inclusief begroting en planning voor eerste jaar. 

Begin 2007 is het bedrijfsplan verder uitgewerkt. In februari 2007 hebben Tim en Kim in Ethiopië de nodige gegevens 

verzameld voor het bedrijfsplan (met name prijsopgaven). Het bedrijfsplan geeft een doorkijk op de lange termijn en geeft 

doelen, resultaten, planning en haalbaarheid van de plannen aan. Ook wordt iets gezegd over de bedrijfsfilosofie,  

de concurrentiepositie en de promotie. Om de activiteiten en budgetten voor de eerste fase van het project te kunnen 

plannen is in mei en juni een projectplan gemaakt waarin de activiteiten van het eerste jaar zijn aangegeven en begroot.  

Het betreft zowel de activiteiten in Ethiopië als in Nederland. 29 mei 2007 is zowel het bedrijfsplan als het projectplan 

vastgesteld. De begroting uit het projectplan is definitief vastgesteld op 14 november 2007.

Subsidieverzoeken 2007
Bij het COS Alkmaar is door één van de bestuursleden een cursus gevolgd over fondsenwerving.

Op 27 juli 2007 is een subsidieverzoek gedaan van € 18.859,- aan Impulsis voor de eerste fase van het project. Deze is 

gehonoreerd. Daarnaast zijn subsidieaanvragen verstuurd naar de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. De 

aanvraag van gemeente Alkmaar is gehonoreerd. De aanvragen van Langedijk en Heerhugowaard hebben geresulteerd in 

gesprekken, contactpersonen en openingen voor subsidiemogelijkheden in 2008.
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Via connecties is een aantal bedrijven in Heerhugowaard en Alkmaar mondeling benaderd. Dit heeft geresulteerd in financiële 

bijdragen in de vorm van sponsoring (zie financieel jaarverslag).

Er is een subsidieverzoek gedaan bij Stichting Keer op Keer uit Heiloo. Deze aanvraag was op 31 december 2007 nog in 

behandeling.

Het bestuur van de kerk in Grootschermer is benaderd voor financiële steun. Dit heeft geresulteerd in een eenmalige bijdrage. 

De rotaryclub Zaandam is in het najaar 2007 - via een kennis - benaderd voor subsidiemogelijkheden. Helaas heeft dit nog 

niet geresulteerd in nadere contacten en subsidie.

In de zomer is het ingenieursbureau Grontmij benaderd voor ondersteuning. Dit heeft geresulteerd in een toezegging dat 

Grontmij kennis en expertise zal leveren ten behoeve van het project Tim & Kim Village. In 2008 wordt deze hulp verder 

concreet gemaakt.

Het management van Intertoys is benaderd voor steun. Dit heeft geresulteerd in een inzamelingsactie onder het personeel en 

het kopen van verjaardagskalenders voor in de kerstpakketten van alle medewerkers van Intertoys.

Er is een vertaalbureau benaderd met de vraag om gesponsorde vertalingen te doen voor de stichting (vanuit het Nederlands 

naar het Engels).  Vertaalbureau Hendriks & James uit Amsterdam is bereid gevonden om al het vertaalwerk voor de stichting 

kosteloos te verzorgen.

Voorlichting en publiciteit 2007
Er is een activiteitenplanning publiciteit en voorlichting opgesteld en als bijlage opgenomen in het projectplan.  Deze planning 

is voor de periode september 2007 tot en met september 2008.

Er is een presentatie gehouden voor het PvdA bestuur van gemeente Heerhugowaard. Bestuursleden van de PvdA hebben 

vervolgens folders verspreid op diverse plekken in Heerhugowaard.

Er is voorlichting gehouden op een Afrikamarkt in Ursem. Hierbij zijn ook spulletjes uit Ethiopië verkocht t.b.v. de stichting.

Er is een aantal artikelen verschenen in lokale kranten over het project. Er zijn in augustus afspraken gemaakt met de krant  

‘Alkmaar op zondag’ om eens in de twee weken een column te plaatsen over de voortgang van Tim & Kim Village.  Vanaf 

september 2007 is eens in de twee weken een column geplaatst.

Er is contact gelegd met omroep LLiNK en een contract getekend voor medewerking aan het TV-programma ‘aanpakken en 

wegwezen’ waarbij Tim en Kim en het project met camera gevolgd worden in Ethiopië. Dit heeft geresulteerd in een TV-

programma van veertig minuten over Tim en Kim op Nederland 2 in januari 2008.  
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Er is op 7 juli 2007 een benefietconcert en informatieavond gegeven in de Waerdse Tempel te Heerhugowaard. Circa 

tweehonderd mensen bezochten de avond. Er is een presentatie gehouden met gesproken woord, video en foto’s.

Er is divers voorlichtingsmateriaal gemaakt zoals nieuwe folders, flyers, een DVD met projectinformatie en een nieuwe 

verjaardagskalender.

Er zijn twee artikelen verschenen in het bedrijfskrantje van Intertoys en in het kerstpakket van alle Intertoys medewerkers 

(2.400 mensen) is een verjaardagskalender met informatie over Tim & Kim Village gedaan.

De website is verder uitgebreid en bepaalde onderdelen zijn naar het Engels en Amhaars vertaald.

Er zijn drie nieuwsbrieven uitgebracht onder de vaste donateurs.

Er is door één bestuurslid een cursus voorlichting, fondsenwerving en publiciteit gevolgd bij het COS Noord-Holland.

Speciale acties
Er zijn vier scholen benaderd voor ondersteuning van de kleuterschool en basisschool in Gorgora. Dit heeft op één school 

geresulteerd (de Van Arkelschool in Langedijk) in een inzamelingsactie waarbij knuffels en teken- en kleurspullen zijn 

verzameld en opgestuurd. Twee andere scholen overwegen nog steun te verlenen maar dit heeft in 2007 nog geen concrete 

bijdrage opgeleverd.

Vrijwilligers hebben op vijf rommelmarkten spulletjes verkocht waarvan de opbrengst naar de stichting is gegaan. 

Er zijn door vrijwilligers en bestuursleden ruim honderd kerststukjes gemaakt en verkocht.  
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Financieel jaarverslag stichting Tim & Kim Village

Inkomsten
2007 kenmerkt zich door een, ten opzichte van 2006, sterke stijging van de inkomsten van de stichting. In 2006 waren de 

totale inkomsten van de stichting € 7.942, -. In 2007 zijn deze gestegen naar € 32.287, -. Ruim viermaal zoveel!

Inkomsten stichting Tim & Kim Village 2006-2007

 

 

Donateurs
De basis van de stichting, namelijk de groep vaste donateurs is met ruim 50 procent gestegen van 53 op 1 januari 2007 naar 

80 op 31 december 2007. Het bedrag wat de stichting maandelijks van hen ontvangt is toegenomen van € 394, - op 1 januari 

2007 naar € 785, - op 31 december 2007. Bijna een verdubbeling! Het gemiddelde bedrag wat een donateur bijdraagt is 

met 32 procent gestegen van € 7,43 op 1 januari 2007 naar € 9,81 op 31 december 2007. Het totaalbedrag wat door vaste 

donateurs is ontvangen is gestegen van € 3.253, - in 2006 naar € 8.090, - in 2007. Ook het bedrag wat door eenmalige 

donateurs is overgeschreven is toegenomen: van € 1.551, - naar € 2.269, -. Het totaalbedrag wat ontvangen is van donateurs 

is toegenomen van € 4.804, - in 2006 naar € 10.359, - in 2007. 

Ontwikkeling vaste en eenmalige donateurs 2006-2007 
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Subsidies
Het bestuur van de stichting is er in geslaagd om in 2007 een verdubbelingsubsidie te verkrijgen bij Impulsis. Dit houdt in 

dat gelden die via donaties of acties door de stichting worden ontvangen, door Impulsis wordt verdubbeld. De totale subsi-

die bedraagt € 18.859, - waarvan in 2007 al € 10.000, - is ontvangen. Daarnaast heeft de Gemeente Alkmaar € 350, - als 

eenmalige subsidie beschikbaar gesteld.

Sponsoring
Het bedrag wat aan sponsoring is ontvangen is gestegen van € 525, - naar € 2.750, - en bestaat onder andere uit een gift 

van stichting Univé helpt van € 1.250, -.

Acties
Evenals in 2006 heeft de stichting in 2007 diverse acties ontplooid. Zo was er op 7 juli 2007 het benefietconcert, opbrengst 

€ 995, - (2006: € 1.501,-) hebben diverse vrijwilligers op rommelmarkten gestaan, opbrengst € 536, - (2006: € 525, -) en 

zijn er aan het einde van het jaar door een groep vrijwilligers een groot aantal kerststukjes gemaakt en verkocht, opbrengst € 

1.148, - (2006: € 154, -). Vlak voor hun vertrek hebben Tim en Kim bij hun vroegere werkgever, Intertoys, afspraken weten te 

maken om de verjaardagskalender van de stichting te verwerken in het kerstpakket wat Intertoys aan haar werknemers geeft. 

Hierdoor is de opbrengst van de kalenderactie gestegen van € 172, - naar € 3.271, -. Daarnaast leverde een inzamelingsactie 

onder het personeel in de Intertoys filialen een leuk bedrag op van € 1.556, -. 

Blij verrast was het bestuur met door particulieren geïnitieerde acties. De opbrengst hiervan is flink gestegen: van € 150, - in 

2006 naar € 1.000, - in 2007. Meer dan de helft van dit bedrag is afkomstig van de familie Van Heerde uit Alkmaar. Ter gele-

genheid van hun tienjarig huwelijk gaven zij een feest. De opbrengst van dit feest (in plaats van cadeaus konden vrienden en 

familie een bedrag aan Tim & Kim Village doneren) is beschikbaar gesteld aan de stichting.

Opbrengsten acties 2006-2007

Diverse baten
Deze post groot € 322, - (2006: € 111, -) bestaat voor een deel uit rente inkomsten op de spaarrekening en voor een deel 

uit overige baten.
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Investeringen en kosten
2007 is het jaar waarin gestart is met investeren in het project in Gorgora, Tim & Kim zijn geëmigreerd naar Ethiopië en de 

werkzaamheden op de projectlocatie zijn opgestart. Al het werk wordt gedaan door de mensen uit het dorp waardoor werk-

gelegenheid ontstaan is voor de dorpsbewoners die dus nu al direct profiteren van het project. Het bedrag wat in totaliteit is 

geïnvesteerd in 2007 beloopt € 4.122, -. De kosten van de stichting zijn gestegen van € 532, - in 2006 naar € 2.494, - in 2007.

Investeringen en kosten stichting Tim & Kim Village 2006-2007

Investeringen
In 2007 is er door Tim & Kim daadwerkelijk een start gemaakt met investeringen in Gorgora. Deze investeringen geschieden 

aan de hand van het opgestelde projectplan. Tot en met 31 december 2007 is er voor een bedrag van € 4.122, - geïnvesteerd, 

voornamelijk in bouwvergunningen, bouwtekeningen en de aanleg van de toegangsweg naar het terrein van de stichting.

Overige kosten
Onder de overige kosten vallen bankzaken, porto, drukwerk en juridische handelingen. Het totaal van de overige kosten is 

licht gestegen van € 532, - naar € 616, -.

Arbeidskosten
Onder de arbeidskosten vallen de betalingen aan de vaste medewerkers van het project in Gorgora. Omdat het project nog 

geen inkomsten genereert, worden deze betalingen door de stichting gedoneerd. Ook Tim & Kim krijgen, voor de dekking van 

hun persoonlijke uitgaven, een bescheiden loon van de stichting. De totale loonkosten over 2007 belopen € 1.377, -.  

Voor de realisatie van het project dienen Tim & Kim veel te reizen, o.a. naar de hoofdstad Addis Ababa. Deze kosten worden 

uiteraard door de stichting betaald en vallen onder de noemer reis – en verblijfskosten en waren in 2007 € 501, -. Het totaal 

aan arbeidskosten is derhalve € 1.878, -.

Bestemming resultaat
Het batig saldo ad. € 29.793, - over het boekjaar 2007 zijnde het verschil tussen de opbrengsten (€ 32.287, -) en de kosten 

(€ 2.494, -) zal worden toegevoegd aan de algemene reserve ter financiering van de investeringen in de komende jaren.

Het bestuur van stichting Tim & Kim Village
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Balans stichting Tim & Kim Village  

     
ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006
     
Materiële vaste activa
     
Activa in uitvoering  € 4.122    € - 

Totaal materiële vaste activa   € 4.122   € - 
     
Liquide middelen     

Kas  € 650   € -  
Betaalrekeningen  € 5.146   € 1.667  
Spaarrekening  € 26.900   € 6.000  

Totaal liquide middelen   € 32.696   € 7.667 
     
Vlottende activa     

Overige vorderingen  € 785   € -  

Totaal vlottende activa   € 785   € - 
     
TOTAAL ACTIVA   € 37.603   € 7.667

PASSIVA 31 december 2007 31 december 2006
     

Eigen vermogen     

Algemene reserve  € 7.667   € 257  
Batig saldo boekjaar  € 29.793   € 7.410  

Totaal eigen vermogen   € 37.460   € 7.667 
     

Overlopende passiva     

Overige schulden  € 143    € -  

Totaal overlopende passiva   € 143   € - 
     
TOTAAL PASSIVA   € 37.603   € 7.667 
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Toelichting op de balans stichting Tim & Kim Village 
    
ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006
     

Materiële vaste activa     

Activa in uitvoering     
• Aanleg groenvoorzieningen  € 183   € -  
• Bouw toegangsweg/brug  € 907   € -  
• Bouwtekeningen en vergunningen  € 2.423   € -  
• Diverse activa  € 541   € -  
• Inventaris restaurant  € 68   € -  
Totaal activa in uitvoering   € 4.122   € - 
     
Totaal materiële vaste activa   € 4.122   € - 
    

Liquide middelen     

Kas     
• Kas Amerikaanse dollar  € 72   € -  
• Kas Ethiopische birr  € 528   € -  
• Kas Euro  € 50   € -  
Totaal kas   € 650   € - 
    
Betaalrekeningen    
• Betaalrekening 2417 Ethiopische birr  € 4.314   € -  
• Zakelijke Postbank 10.72.842 Euro  € 832   € 1.667  
Totaal betaalrekeningen   € 5.146   € 1.667 
    
Spaarrekening    
• Rentemeerrekening 10.72.842 Euro  € 26.900   € 6.000  
Totaal spaarrekening   € 26.900   € 6.000 
    
Totaal liquide middelen   € 32.696   € 7.667 
     

Vlottende activa     

Overige vorderingen     
• Nog te ontvangen donateurgelden  € 30   € -  
• Nog te ontvangen kerststukjesactie  € 620   € -  
• Nog te ontvangen rente  € 135   € -  
Totaal overige vorderingen   € 785   € - 

Totaal vlottende activa   € 785   € - 

TOTAAL ACTIVA   € 37.603   € 7.667
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Toelichting op de balans stichting Tim & Kim Village 
     
PASSIVA 31 december 2007 31 december 2006
     

Eigen vermogen     

Eigen vermogen 
• Algemene reserve  € 7.667    € 257  
• Batig saldo boekjaar  € 29.793    € 7.410  
Totaal eigen vermogen   € 37.460   € 7.667 
     
Totaal eigen vermogen   € 37.460   € 7.667 
     

Overlopende passiva     

Overige schulden    
• Nog te betalen bankkosten  € 15    € -  
• Diversen  € 128    € -  
Totaal overige schulden   € 143   € - 
   
Totaal overlopende passiva   € 143   € - 
     
TOTAAL PASSIVA   € 37.603   € 7.667
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Staat van baten en lasten stichting Tim & Kim Village 
 
BATEN 2007  2006 Mutatie

Donateurs

Vaste donateurs  € 8.090   € 3.253   € 4.837  
Eenmalig donateurs  € 2.269   € 1.551   € 718  

Totaal donateurs   € 10.359   € 4.804   € 5.555 

Subsidies

Verdubbelingsubsidie Impulsis  € 10.000   € -   € 10.000  
Overigen  € 350   € -   € 350  

Totaal subsidies  € 10.350   € -   € 10.350 

Sponsoring

Sponsoring  € 2.750   € 525   € 2.225  

Totaal sponsoring   € 2.750   € 525   € 2.225 

Acties

Acties van particulieren € 1.000   € 150   € 850  
Benefietconcert  € 995   € 1.501   € -506  
Inzamelingsactie Intertoys filialen  € 1.556   € -   € 1.556  
Kalenderactie  € 3.271   € 172   € 3.099  
Kerststukjesactie  € 1.148   € 154   € 994  
Markten  € 536   € 525   € 11  

Totaal acties   € 8.506   € 2.502   € 6.004 

Diverse baten

Rente en koersverschillen  € 161   € -   € 161  
Overigen  € 161   € 111   € 50  

Totaal diverse baten  € 322   € 111   € 211 
       
TOTAAL BATEN  € 32.287   € 7.942   € 24.345 
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Staat van baten en lasten stichting Tim & Kim Village 
     
LASTEN 2007 2006 Mutatie

Arbeidskosten 

Donatie loonkosten Ethiopië  € 1.377   € -   € -1.377  
Reis- en verblijfskosten Ethiopië  € 501   € -   € -501  

Totaal arbeidskosten   € 1.878   € -   € -1.878 
       

Overige kosten

Bankzaken  € 131   € 173   € 42  
Drukwerk  € 51   € 63   € 12  
Gereedschappen  € 18   € -   € -18  
Juridische kosten  € 111   € 296   € 185  
Kantoorbehoeften  € 79   € -   € -79  
Kleine inventarisstukken  € 50   € -   € -50  
Portokosten  € 176   € -   € -176  

Totaal overige kosten   € 616   € 532   € -84 
       
TOTAAL LASTEN   € 2.494   € 532   € -1.962 
       

BATIG SALDO BOEKJAAR  € 29.793   € 7.410   € 22.383
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