JAARVERSLAG 2014

STICHTING CUCU
Stichting Cucu zoekt en sponsort kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die het leven van kinderen van 0 tot 18 jaar
verbeteren. Stichting Cucu vindt dat alle kinderen een goede basis verdienen en richt zich daarom op vier speerpunten:
Onderwijs, Medische Zorg, Voedsel en Welzijn, Sport, Spel, Cultuur en Algemene Ontwikkeling en Noodhulp.
De stichting, opgericht in 2006, wordt volledig bestuurd door vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat meer dan 98% van de
donaties ook echt bij de kinderen terecht komt. Stichting Cucu werkt zoveel mogelijk
met lokale initiatiefnemers. Indien mogelijk bezoeken de bestuursleden zelf de
projecten op eigen kosten.
Het bestuur inclusief webmaster vanaf linksboven met de klok mee: Roos Veneman
(Beurs Coördinator), Joost van Ravesteijn (Adviseur), Lieke van Amelsfort
(Fondsenwerver), Peter van Raalte (Adviseur), Maarten de Boer (Webmaster), Fenna
van Charldorp (Bestuurslid), Tessa van Charldorp (Voorzitter), Hannah Veldt
(Penningmeester) en Loes Altenburg (Secretaris).

INKOMSTEN 2014: € 16.638

Totaal inkomsten
Donaties via
bedrijfssponsoring,
periodieke donateurs en
particuliere giften

€ 367.00

€ 2,625.00
€ 5,145.00

€ 8,502.00

Activiteiten zoals Walking
huiskamerfestival, Dam tot
Damloop, Rommelmarkt en
YouBeDo
Activiteiten georganiseerd
door anderen

Rente

Activiteiten georganiseerd door anderen
Particulieren,
maar
ook
andere
stichtingen, kunnen activiteiten organiseren waarvan de opbrengst ten goede
komt aan Stichting Cucu. Zo heeft de
Soroptimisten club Bollenstreek meerdere
activiteiten georganiseerd voor het Cucu
project in Nicaragua.

Huiskamerfestival
In november vond het derde Cucu Huiskamerfestival plaats
in Sassenheim. Ruim 90 bezoekers werden in huiskamers
verrast met verschillende acts: van cabaret tot toneel, van
a-capella zang tot pop, rock en klassiek. Met de opbrengst
van € 2.075 kon het zomerkamp voor gehandicapte
kinderen in Oekraïne weer plaatsvinden en kregen kinderen
in Cambodja tekenlessen.

Donaties
Donateurs die periodiek een vast bedrag
overmaken naar Stichting Cucu zijn een
belangrijke vaste inkomstenbron. Ook
bedrijven koppelen hun naam aan Stichting
Cucu door bijvoorbeeld een vast project te
steunen middels een jaarlijkse bijdrage.
Dam tot Damloop
In september deed Stichting Cucu voor de
zesde keer mee aan de Dam tot Damloop.
Dertig lopers liepen de 10 Engelse Mijl en
hebben hiervoor sponsoren gezocht. Alle
kosten zijn door bedrijven gesponsord,
waardoor de gehele opbrengst van € 5.394
aan het kinderproject in New Delhi, India,
kon worden besteed.
Rommelmarkt
In september stond het bestuur van Stichting
Cucu op de rommelmarkt in Voorburg. Op
deze dag is maar liefst € 1.022 opgehaald
voor een van de Cucu projecten.

Voor meer details zie de volledige jaarrekening.

UITGAVEN 2014: € 16.836
De kosten van Stichting Cucu waren in 2014 € 156. Dit betekent dat meer dan 99% van de inkomsten besteed is aan
kinderen in ontwikkelingslanden. Op de wereldkaaart ziet u waar en aan welke projecten we dit hebben besteed. De
reserves waren na alle uitgaven in 2014 € 45.442. Voor meer details, zie de volledige jaarrekening.

LESSONS LEARNED 2014
 De Dam tot Damloop was wederom een groot succes dankzij de teamcaptains, het online fondsenwervingssysteem
en de betrokken lopers. Door last-minute afzeggingen zijn niet alle startbewijzen benut. Volgend jaar plaatsen we de
hardlopende bestuursleden als invallers op de inschrijflijst.
 De Cucu beurs zal zich meer gaan richten op Cucu ambassadeursschap. Een commissie is ingesteld om hier ideeën
over te formuleren.
 Het Walking Huiskamerfestival begint een naam te krijgen in Sassenheim en kan zich in 2015 uitbreiden dankzij
aangeboden hulp van lokale winkels als kaartverkoop- en reclamepunten.
 Door het afronden van projecten in Kenia heeft Stichting Cucu ruimte voor nieuwe projecten. We zullen opnieuw
investeren in langdurige goede relaties met lokale samenwerkingspartners.
 Cucu haar kracht is kleinschaligheid, transparantie en diversiteit. Dit maakt ons uniek.

Stichting Cucu bedankt alle donateurs, sponsoren, vrijwilligers, hardlopers, artiesten, en
rommelmarktverkopers voor hun inzet en steun in 2014!

PLANNEN VOOR DE TOEKOMST
Stichting Cucu blijft in 2015 kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden zoeken en sponsoren. We hebben ruimte voor
nieuwe projecten en richten ons op het opbouwen van bestaande en nieuwe relaties met lokale partners. Het gehele
bestuur zet zich op geheel vrijwillige basis weer in voor kinderen in lage-inkomenslanden om kansen op een betere toekomst
te creëren. We zullen ervoor zorgen dat wederom minstens 98% van de inkomsten aan projecten besteed kan worden.
Stichting Cucu bestaat in 2016 tien jaar. Alle huidige activiteiten in dat jaar zullen een 10-jarig accent krijgen. Daarnaast zal er
een uitgebreid (jaar)verslag worden gemaakt waarin de stichting haar 10-jarige geschiedenis presenteert. Fondsenwervende
activiteiten en bestuurstaken worden middels het instellen van commissies uitgevoerd.
Voor meer informatie zie het volledige beleidsplan 2014-2016.
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