Jaarverslag 2014 Vereniging Greenschool Haiti
Voor de Vereniging is het weer een uitdagend jaar geweest met goede ontwikkelingen van de diverse
projecten.
Het bestuur is 7 x bijelkaar geweest en er is 1 maal een jaarvergadering gehouden op 8-7-2014 in de
bibliotheek Alkmaar Centrum.
Sandra Renelique is 3 weken in Nederland geweest , deze 3 weken waren erop gericht om elkaar weer te
zien en te spreken. Daarnaast heeft de Vereniging gebruikt gemaakt van Sandra’s aanwezigheid om in
deze periode de jaarvergadering in te plannen , voor haar reisverslag/werkzaamheden met de Fondation
L'Ecole Verte D'Haïti in Haïti te presenteren. Aan bod kwamen de ontwikkelingen van de projecten
Herbesbossing met de Macadamia en Soliatiar voor duurzame scholen. Ook gaf Sandra een presentatie
van haar reis in Haïti in de periode van 11 maart 2014 tot 21 april 2014. Ze heeft een start gemaakt met
het Macadamia project , het verslag is te lezen op de webistie van onze vereniging.

De bibliotheek in Alkmaar bood ons een plek voor de vergadering en presentatie. De Vereniging was hier
heel blij mee omdat we ook gebruik mochten maken van de beamer voor de presentatie . De opkomst
van de leden was klein heel jammer.
Sandra en Gerda zijn ook indeze periode samen naar Dirk Velthuis van de St. KOOK geweest . Stichting
KOOk heeft het Project Solitair als project van de maand augustus 2014 gekozen en een gift van € 5000,gegeven.
Ook hebben Gerda en Sandra Renélique in het Noord Hollands Dagblad aandacht gevraagd voor meer
Zonne energie voor de scholen in Haïti middels het Project Solitiar.

De bestuursvergaderingen waren gericht op:
Ontwikkeling van de projecten die vorig jaar op de vernieuwde website zijn geplaatst
Aanvragen subsidies
Sandra vakantie in Nederland
Donateurs
Financieel overzicht

De projecten zijn nu goed beschreven, nu kunnen we ook gerichter de sponsor benaderen.

Aanvragen die in 2103 zijn gedaan zijn ingediend bij:
A.St KOOK
B. Rotaryclub
C. ASNBank
Sub A.Stichting Kook heeft in sept 2014 een bedrag van € 5000,- geschonken voor Project Solitiar.Voor
project Solitair hebben we het komend jaar zeker nog een bedrag van €10.000 nodig voor de verdere
ontwikkeling.
‘Niet balen maar Stralen’heeft een bedrag van € 3000,- opgeleverd, Con Amore stopt met deze actie en
Albert en zijn vrouw stoppen met het werk op school.
Sub B.Bij de Roteryclub is een aanvraag voor onderssteuning voor de Vereniging aangevraagd, er worden
veel aanvragen gedaan bij de club en zij konden niet met zekerheid aangeven of we in aanmerking
komen.
Sub C.De ASNbank heeft ons gevraagd om een project in te dienen die gericht is op duurzaamheid en
educatie met kinderen. Ook hier hebben we project Solitair voor Duurzame scholen ingediend. Helaas
zijn we niet uitgeloot. We mogen voor 2015 alsnog ons projec insturen dat we ook zeker gaan doen
begin 2015
Donateurs/leden
Het bestuur wil graag alle mensen bedanken voor hun bijdrage voor VGSH, we zijn hier heel blij
meeomdat we de Fondation L 'Ecole Verte D'Haïti in Haïti ook het komend jaar wilenblijven
ondersteunen met een bedrag van € 150 per maand. Dit lukt tot heden en voor 2015 is hiervoor een
begroting gemaakt.

Financiele Situatie van de vereniging
De vereniging heeft dit jaar de volgende inkomsten ontvangen.
Inkomsten
Aan Donaties en giften
Kerstmarkt
Totaal:

Uitgaven
Kosten website
Aan Sandra werkbezoek project Madamia

€ 4803,58
€ 111,00
4914,58

€ 120,00
€ 500,00

Fondation L ‘Ecole verte de Haïti

€ 1359,00

Kosten admistratie

€ 103,20

Totaal:

1982,20

