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Aanleiding (al 10 jaar ongewijzigd)
Van juli tot november 2010 was Aart de Ruiter in Kanton 10 in Bosnië als onderdeel van de EUFOR
Althea-vredesmissie. Een indrukwekkende tijd in een bijzonder land. Nog steeds zijn de gevolgen van
de oorlog (1992-1995) zichtbaar en voelbaar in het landschap en de inwoners. Uit de vele gesprekken
die hij voerde, blijkt overduidelijk dat de mensen op zoek zijn naar hoop en vertrouwen in de
toekomst. Het eigen verleden vergeten, is een belangrijk streven, maar helemaal loslaten lukt
absoluut niet. Dat de volwassen Bosnische inwoners hun eigen generatie intussen als verloren
beschouwen, is triest maar waar. Het gaat nu dan ook met name om de jongste generatie voor wie
het heerlijk is om vooruit te kunnen kijken en te geloven in een toekomst. Voor deze jongste
generatie iets meer betekenen, is dan ook de aanleiding geweest om gestructureerd te zoeken naar
een pragmatische oplossing. Hiertoe is de Stichting Liaison in Bosnië in het leven geroepen.

Stichting Liaison in Bosnië
Op 26 januari 2011 is de stichting officieel opgericht via een akte bij notaris Bolscher Van der Brug
Huzink in Amersfoort. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een
eigen rekeningnummer.
Doelstelling van de stichting:






Middelen inzamelen voor schoolprojecten door en voor kinderen/scholieren van de
verschillende scholen in verschillende kantons in Bosnië. Het gaat hierbij vooral om het
renoveren van schoolgebouwen en opnieuw inrichten daarvan met modernere
leermiddelen.
Uitwisselingsprojecten voor Nederlandse scholieren opzetten om verschillende kantons
projecten uit te voeren. Het voordeel is groot voor alle partijen. Nederlandse scholieren leren
dat er meer is dan alleen hun eigen beschermde wereld en zij voegen iets tastbaars toe aan
een andere wereld. In het verlengde kunnen ook scholieren uit het betreffende kanton deze
kant opkomen om hun blik te verruimen.
Renovatieprojecten opzetten voor Bosnië -veteranen om een deel van hun verleden actief en
bewust te verwerken.

Bestuur van de Stichting Liaison in Bosnië:
Op dit moment kent de stichting drie bestuursleden. Hierbij gaat het om een voorzitter,
penningmeester en een secretaris. De stichting hoopt haar bestuur vanaf 2021 uit te breiden met
een vierde bestuurslid. Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor fund raising.
Voorzitter:

Aart de Ruiter

Penningmeester:

Herman van de Vlasakker

Secretaris:

Tonnis Poppema
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Inkomstenstromen (materieel en immaterieel):
2011 – 2013

Opbrengst uit boekverkoop:

In de periode dat hij in Bosnië was, heeft Aart de Ruiter elke week een impressie geschreven en veel
foto’s gemaakt. Deze verhalen en bijbehorende foto’s zijn gebundeld en verschenen eind februari
2011 in een fraai geïllustreerd boek met de titel Liaison in Bosnië. Dit fraai gebonden boek kende
een eerste oplage van 1000 stuks onder ISBN-nummer: 978-90-816741-1-9. Opbrengst van dit boek
kwam volledig ten goede aan de bovenstaande doelen. De boeken hadden een verkoopprijs van
€ 15,-. De eerste druk van dit boek is intussen uitverkocht. We overwegen een volgende druk in
2021, aangezien de beschreven materie nog steeds actueel is.
2011- 20…….Opbrengst uit acties door leerlingen die daarna zelf de renovatieprohecten helpen
uitvoeren:
Deze bron is de meeste structurele bron van gelden. Het gaat hierbij om leerlingen die in het kader
van hun schoolwerkweek met de stichting meegaan. Zij zamelen voorafgaande aan hun project
gelden in via acties, sponsoring en eigen vormen van fund raising. Dit levert elke editie een bedrag
van tussen € 8.500-, en € 12.000,- op.
2011 – 20……Opbrengst uit donaties/giften/legaten:
Verschillende bedrijven zijn en worden aangeschreven om een bijdrage te leveren aan de
totstandkoming en verkoop van de tweede druk van het boek. Hierbij gaat het om financiële giften
en donaties. Vanzelfsprekend stelt de stichting het rekeningnummer open voor verdere giften,
legaten en donaties. Door de Belastingdienst is intussen het fiscaal nummer toegekend. Daarnaast
heeft de stichting de ANBI-status verkregen. Hierdoor zijn giften fiscaal aantrekkelijk te verwerken via
inkomsten –en/of vennootschapsbelasting.
2011 – 20……Immateriele donaties via gratis adviezen en free publicity:
Naast de financiële donaties is de stichting ook geholpen met meer inhoudelijke bijdragen zoals
redactie van het boek, advies en ondersteuning bij verkoop. Door deze expertise belangeloos aan te
bieden, zorgen de gulle gevers voor een professioneel proces en dito eindresultaat.
2021 – 20…….Club van 100: Opbrengst via structurele donoren
In 2021 zullen we via een gerichte campagne onder alle bestaande contacten een club van 100
donateurs samenstellen. Streven hierbij is om op jaarbasis van elk lid een bedrag van € 100,- te
vragen. Dit levert elk jaar een gegarandeerd bedrag op van € 10.000,-.
2021 – 20.. Opbrengst via het gericht aanschrijven van andere stichtingen en fondsen
Deze activiteit heeft al verschillende bedragen opgeleverd. Door het lidmaatschap van
Fondsenwervingonline.nl komen we in aanraking met een scala interessante partners. Vanf 2021
zullen we gericht inschrijven op verschillende mogelijkheden tot subsidies en fondsen.
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Belangrijkste bronnen van inkomsten:

Kortom:
De belangrijkste pijlers onder onze inkomstenstroom zijn:


fund raising door leerlingen/deelnemers aan projecten



(vanaf 2021) gericht aanschrijven van bestaande fondsen en stichtingen en



(vanaf 2021) de op te zetten Club van 100

Vermogensbeheer
Van structureel vermogensbeheer is geen sprake. Door de bank genomen worden alle inkomsten elk
jaar via de verschillende projecten uitgegeven. Mocht de stichting een overschot hebben, dan wordt
dit tijdelijk gestald op de aan de lopende betaalrekening gekoppelde spaarrekening.

Financiële verantwoording vanaf 2011
Als ANBI-erkende instelling zijn wij verplicht een financiële verantwoording op onze site te plaatsen.
Als bijlage op deze site vindt u dan ook de balans, de staat van baten en lasten en een bijbehorende
toelichting over de jaren vanaf het jaar van oprichting 2011.
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Samenwerking
De stichting werkt bij voorbereiding en uitwerking van de schoolprojecten samen met:


World Hope International. Deze organisatie in LIVNO staat onder leiding van Joshua Carter.
De associatie schrijft over zich zelf: [….] World Hope International is an organization that is
dedicated to alleviating suffering and poverty around the world. We work in three main areas:
Education, Health and Enterprise. Our only BIH office is in Livno and opened in 2004. In Livno right
now we have focused almost exclusively on education and our office serves as an Education Resource
Center for teachers and professors in Livno. We organize education seminars and sponsor programs
for better education in Livno, especially serving kids with special needs. Over the last several years we
have remodeled 20 classrooms in Fra Lovro Karaula primary school and have done several other
projects to help the schools' physical conditions. We work with parents' councils and student councils
as well as other non-government organizations and the Ministry of Education and City Hall for better
education. We also have an English Club which is open to the general public to practice conversational
English.[….]





Het Baarnsch Lyceum. Dit lyceum kent zoals elke middelbare school de Maatschappelijke
Stage. In deze context is een project opgestart waarbij leerlingen hun maatschappelijke stage
invullen via de verkoop van het boek Liaison in Bosnië en via het opzetten en uitvoeren van
ondersteunende trajecten voor de stichting. Doelstelling daarbij is steeds de inzameling van
middelen voor de stichting. Hiernaast is er een groep van 20-25 leerlingen uit de voorlaatste
examenklassen die meegaat naar Bosnië om daar te helpen bij de uitvoering van de
renovatieprojecten. Dit onder begeleiding van eigen schoolkader en ondersteunend kader
van de Stichting Liaison in Bosnië en World Hope International. Het Baarnsch Lyceum en de
leerlingen dragen zorg voor hun eigen verblijfkosten. Stichting Liaison in Bosnië zorgt voor de
aanschaf van het benodigde materiaal.
Sports for Children. In samenwerking met deze stichting hebben we verschillende scholen in
de kantons van Bosnië voorzien van sportmateriaal. Sports for Children levert het materiaal
en de bijbehorende logistieke ondersteuning. Onze stichting deelt in de kosten voor
transport en de bijbehorende douaneverplichtingen.
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Marketing/promotie
Voor de komende jaren is/blijft promotie van de stichting een eerste vereiste. In de marketingmix
kiest de stichting voor een alternatief model van 4C’s:


Customer solution: de stichting biedt de donateur de gelegenheid om zich maatschappelijk
verantwoord te engageren en daarbij exact te weten waar donaties heengaan. Grote
stichtingen en fondsen bieden onvoldoende transparantie aan donateurs waardoor te vaak
volstrekt onduidelijk is en blijft waar en bij wie giften en andere gelden terecht komen. Door
de kleinschaligheid van de stichting Liaison in Bosnië zijn we in staat om steeds helder en
transparant aan te geven hoeveel geld wanneer waarheen gaat.



Cost to the customer: de prijs/kwaliteitverhouding is meer dan uitstekend. De gemiddelde
gift levert een donateur een kwalitatief hoogwaardige en duurzame bijdrage aan de
ontwikkeling van het onderwijs in Bosnie op.



Convenience: Voor donatie of schenking hoeft de gulle gever niet ver weg. Online is de
donatie te verzorgen. Via verschillende online kanalen zijn de website, de Facebookpagina en
het Twitter-account van de stichting te vinden.



Communication: doelstellingen, communicatielijnen en samenwerkingsverbanden zijn helder.
Alle juridische en fiscale kaders zijn beschreven en blinken uit door eenvoud.

De stichting zet zich in de markt via:


interviews in regionale bladen



mond-tot-mondreclame door onze leerlingen/ambassadeurs uit eerdere projecten



interviews in defensie personeelsbladen



vermelding op websites van aangesloten donateurs



vermelding op websites van goede doelen: o.a. www.allegoededoelen.nl ,
www.goededoel.nl , www.geefsamen.nl en www.geefgratis.nl



verkrijgen en behouden van de ANBI-status



organisatie van evenementen



geven van presentaties en lezingen



uitbreiding van het bestuur



een comité van aanbeveling met drie aansprekende persoonlijkheden



jaarlijkse realisatie van 2 renovatieprojecten en bijbehorende uitwisseling van scholieren.
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Comité van Aanbeveling:
Doelstellingen:
Het Comité van Aanbeveling onderstreept het belang en de betrouwbaarheid van de Stichting Liaison
in Bosnië. Door het installeren van dit comité wil de stichting uitstralen dat zij een betrouwbare en
transparante partner is.
De leden van het Comité van Aanbeveling genieten breed aanzien door hun functie en
persoonlijkheid. Het commitment van deze prominente comitéleden onderstreept de doelstellingen
van de stichting. Alleen al het lenen van hun naam aan de stichting zal een zeker effect hebben.
Een mogelijk actiever doel van het Comité van Aanbeveling is het werk van de Stichting Liaison in
Bosnië op de agenda en onder de aandacht te krijgen van overheden, politiek, subsidiënten, het
bedrijfsleven en particulieren. Deze promotie kan leiden tot een bredere en meer structurele
ondersteuning door de genoemde doelgroepen. Vanzelfsprekend vormt dit doel geen verplichting
voor de comitéleden. Deze actievere vorm laat het bestuur graag over aan het eigen inzicht van de
betrokken comitéleden.
De leden zijn op persoonlijke titel uitgenodigd pro deo zitting te nemen in het Comité van
Aanbeveling.

Gedroomde samenstelling
Op dit moment bestaat het Comité van Aanbeveling uit drie leden:


Ronald Giphart: schrijver



Arnoud W.A. Boot: Professor of Corporate Finance, Director Amsterdam Center for Law &
Economics



Prof. dr. ir. Joris J.C. Voorhoeve: o.a. hoogleraar Internationale Organisaties aan de
Universiteit Leiden

Ter ‘completering’ zoekt het bestuur nog naar een bekende sporter/trainer/coach die een
aansprekende rol kan vervullen.
Vanzelfsprekend houdt het bestuur zich aanbevolen voor verdere suggesties van de comitéleden zelf.
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Toekomst:
Continuiteit:
De stichting wil zo lang mogelijk ondersteuning blijven bieden aan de genoemde projecten. Per jaar
maken we een proactief plan voor werving van fondsen en bestemming van de ontvangen gelden.
‘Duurzaamheid’ is een belangrijk sleutelwoord in dit streven. Daarom zoekt de stichting ook bewust
naar langdurige samenwerking met meerdere scholen in Nederland om de continuïteit van de
projecten te waarborgen. Resultaten zullen we kenbaar maken via de website en geregelde
publicaties op online platformen en via andere wegen met free publicity.
Duurzaamheid en samenwerking met lokale partners
Tot nu toe betrekken we de materialen voor onze projecten bij lokale ondernemers in Bosnië .
Hierdoor betekent elk project een gerichte impuls van de lokale economie. Als tegenprestatie nemen
de ondernemers de arbeidskosten bij bijvoorbeeld het plaatsen van kozijnen voor eigen rekening.
Materiaal is duurzaam en wordt conform heldere afspraken met de ontvangende scholen zorgvuldig
onderhouden. Hiervoor gaan we met elke school een wederzijds verplichtend partnership aan. Onze
doelstelling hierbij is om alleen projecten aan te gaan waarbij alle partijen een bijdrage naar
vermogen en kunnen leveren. Hierbij gaat het om bijdragen van scholen, ouders, leerlingen, lokale
overheden en lokale ondernemers. Commitment is een belangrijke katalysator en voorwaarde voor
duurzame samenwerking.
Fund raising:
Zoals vermeld streven we naar een gerichte uitbreiding van het bestuur van de stichting om de
verwerving van middelen gericht inhoud te kunnen geven. Zoektocht naar een vierde bestuurslid is in
volle gang. Hierbij gaat het om ervaring en affiniteit. Bij alle bestuursleden gaat het om een
onbezoldigde functie.
Vergrootglas en controle:
In Bosnië zelf zullen we gebruik maken van de ondersteunende diensten van World Hope
International. De resultaten van deze samenwerking liggen onder een permanent vergrootglas. De
stichting blijft erop toezien dat de gelden louter en alleen aan de bedoelde projecten ten goede
komen.
ANBI-status:
De stichting heeft de ANBI-status verkregen en wil deze graag behouden. Dit betekent dat de
stichting officieel bij de Belastingdienst is geregistreerd als algemeen nutbeogende instelling.
Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De stichting is
door deze status ook terug te vinden op www.allegoededoelen.nl , www.goededoel.nl ,
www.geefsamen.nl en www.geefgratis.nl , etc.
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Relevante data:
Correspondentie:

Appelweg 16 E , 3818 NN AMERSFOORT

Telefoon:

00-31-6-51238032

KvK-nummer:

51894645

Rekeningnummer SNS-bank:

NL45 SNSB 0983 1444 00

RSIN/fiscaal nummer ANBI:

8502.17.040

e-mailadres:

info@stichtingliaison.nl

URL:

www.stichtingliaison.nl

Facebook:

https://nl-nl.facebook.com/StichtingLiaisonInBosnie/

Administratie:

H.P.W. Administratie Services te Nijkerk
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