Jaarverslag Make the next step 2019.
Wat gebeurde er in 2019?
9 april 2019 is stichting Make the next step een feit: het bestuur, bestaande uit een penningmeester,
een voorzitter en een secretaris gaan met de oprichter naar de notaris om een handtekening te
zetten onder de notariële akte.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel volgt.
Aansluitend wordt er een aanvraag gedaan bij de belastingdienst voor de ANBI status waardoor, bij
goedkeuring van de belastingdienst, donaties fiscaal aantrekkelijk zijn.
Op 1juni komt het goede nieuws: Make the next step wordt aangemerkt als een algemeen nut
beogende instelling.
Dan is het tijd voor de laatste stap: het aanvragen van een zakelijke rekening.
En dat is moeilijker dan gedacht: doordat banken in 2017 en 2018 flinke boetes hebben gekregen
vanuit de overheid omdat zij bepaalde transacties niet goed hebben kunnen verantwoorden en niet
altijd goed zicht hebben achter de bedrijven die donaties doen, zijn de eisen streng en de screening
kost veel tijd.
Interne klacht en externe klacht volgt en ook een gesprek met een regiodirecteur, helaas zonder
positief resultaat
In september komen we in de screening van een andere bank waar meerdere mensen het
beleidsplan lezen en screenen, kritische vragen stellen en regelmatig contact hebben met de
penningmeester en de oprichter.
Helaas is het een langslopend proces dat in 2019 niet wordt afgerond.
Er wordt contact opgenomen met de belastingdienst om te kijken naar een alternatief: een tweede
particuliere of buitenlandse rekening.
Helaas vervallen dan de voordelen van de ANBI status waardoor het openen van de rekening wordt
meegenomen naar 2020.
Het ontbreken van een zakelijke rekening frustreert maar is geen reden om af te wachten en niets te
doen.
Projecten 2019:
In mei/juni coördineert Make the next step een eerste project: het opzetten van een kippenboerderij
voor het bijzondere gezin van mama Florence, die huis en hart open heeft gesteld voor inmiddels 27
ex straatkinderen.
De resultaten zijn mooi:
•
•
•
•
•

Na 2 maanden (bij de verkoop van de kippen) is er voor 2 kinderen geld om ze naar school te
laten gaan.
Na 4 maanden gaan de kinderen (die niet naar school gaan) doordeweeks van 1 naar 2
maaltijden per dag
Na 6 maanden gaan alle kinderen in het weekend van 2 naar 3 maaltijden per dag.
Vier van de oudste kinderen en zes van de iets jongere kinderen, leren hoe ze kippen moeten
verzorgen.
Er is geld om de rekeningen van water en elektra te betalen

Terwijl het project kippenboerderij wordt gecoördineerd en gerealiseerd, is er ook aandacht voor
wat andere personen en gezinnen.

•

Jaja (oma) Diana krijgt geld om matten en placemats te vlechten die zij verkoopt en waarvan
zij weer nieuwe materialen kan kopen en zichzelf en haar twee kleinkinderen te
onderhouden.

Mama Emma heeft een slecht zicht en Make the next step zorgt dat zij in het ziekenhuis wordt gezien
om te achterhalen hoe haar zicht verbeterd kan worden.
Dat zijn druppels en de aanschaf van een bril.
• Sindsdien kan zij weer goed zien en lezen en is daardoor niet meer afhankelijk van anderen.
•

Een alleenstaande moeder zonder baan en verantwoordelijk voor vijf kinderen, krijgt een
voedselpakket waardoor het gezin een maand lang voldoende eten heeft.
(helaas was er geen tijd voor een structurele oplossing maar dit gezin wordt gezien door Make the
next step en zal volgend jaar bezocht worden.)
Visie 2020:
• Het realiseren van een zakelijke bankrekening.
• Herschrijven van het beleidsplan (door het ontbreken van de zakelijke rekening, zullen de
plannen moeten worden bijgesteld.)
• Het herschreven beleidsplan op de website plaatsen.
• Het coordineren van drie projecten in overleg en samenwerking met lokale
samenwerkingspartners.
Jaarrekening:
Door het ontbreken van een zakelijke bankrekening is er dit jaar geen jaarrekening; het project dat in
2019 is gerealiseerd, is op persoonlijke titel gecoördineerd en gefinancierd.
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