Jaarverslag 2015

ANBI
Stichting OurEnergyFoundation is door de Belastingdienst aangewezen als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen
voor zowel de instelling als voor de gever. De ANBI status kent een publicatieplicht om
inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie
vindt u hieronder.
Jaarverslagen
In het jaarverslag 2015 vindt u een verslag en verantwoording van de projecten van
OurEnergyFoundation in 2015 en daarbij de financiële verantwoording in
de jaarrekening 2015 en de begroting voor 2016.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:
Penningmeester:
Lid:

Dr. Albert Nijland
Frits Petit
Ir. Henk Meulink

Overige informatie
Statutaire naam: Stichting Our Energyfactory Foundation.
Vestigingsplaats: Hardenberg (Postbus 292, 7770 AG Hardenberg)
Kamer van Koophandel nummer: 59234709
ANBI nummer = RSIN nummer: 853381057
Telefoonnummer: 0523 – 272278 / 858072
Inleiding
Stichting OurEnergyFoundation is opgericht in 2013 door Henk Meulink, eigenaar van
‘Mijn Energiefabriek BV’ (systemen voor duurzame energie).
Het jaar 2015 in vogelvlucht.
In 2015 heeft Our Energyfoundation drie nieuwe projecten ondersteund. Dat zijn:
1. Marianne Center in Nairobi, Kenia [waterput/motor/zonnepaneel; zonnepanelen
elektriciteit] (http://mariannecenter.org/)
Marianne Center biedt verstandelijk beperkte (jong)volwassenen de gelegenheid
hun talenten te ontwikkelen door middel van training in o.a. naaien, dierhouderij
en tuinbouw.
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In oktober 2015 heeft OurEnergyFoundation het Marianne Centre bezocht. De
huidige watervoorziening en elektriciteitsvoorziening is ontoereikend. Marianne Centre
zal de komende jaren groeien naar 50 studenten. Samen met het bestuur worden
plannen gemaakt voor zowel de water- als elektriciteitsvoorzieningen. Het doel is om in
2016 Marianne Centre te voorzien van zonnepanelen en een duurzame oplossing voor
de watervoorziening te realiseren.
In 2015 heeft OurEnergyFoundation een gift gegeven van 5.000 euro om de
uitbreiding/afbouw van het Marianne’ Centre te realiseren. Samen met de PKN kerk die
ook 5.000 euro heeft geschonken en 5.000 euro van derden is er 15.000 bijeengebracht.
Dit is verdubbeld door de Millennium stichting 2015 tot 30.000 euro. Wilde Ganzen
heeft hier nog een eens 55% bij gedaan. Zo is het mogelijk gemaakt dat de nieuw- en
afbouw in 2016 is gestart.
2. Jacob’s Well in Roemenië: www.jawell.org
Jacob’s Well biedt noodhulp aan kinderen en bouwt een school voor speciaal
onderwijs.
In 2015 heeft OurEnergyFoundation 2 zonne-energiesystemen geschonken aan
Jacob’s Well. Een voorziening voor het maken van warm water. Een compleet systeem 8
collectoren, 500 liter buffervat, complete regeling en montage materiaal. Hiermee kan er
d.m.v. de zon warm water worden gemaakt. Daarnaast is een PV systeem geleverd voor
het opwekken van elektriciteit. Met deze 2 systemen worden de exploitatiekosten van
Jacob’s Well duurzaam verlaagd. De systemen zijn eind 2015 afgeleverd en worden in
2016 geïnstalleerd. Tenslotte heeft OurEnergyFoundation nog een gift van 1000 euro
gegeven als bijdrage voor een sponsor wielertocht
3. Macheo Children’s Centre in Thika, ten noorden van Nairobi, Kenia. De accu’s
moesten vervangen worden, hetgeen is gerealiseerd. (http://www.macheo.org/
Wat verder in 2015 plaats vond:
In 2015 vond de afronding plaats van de ondersteuning van St. Home of Hope and
Dreams, Oeganda.
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De St. Home of Hope and Dreams in Oeganda had veel last van langdurige stroomuitval.
Hierdoor was er behalve geen licht ook geen mogelijkheid om water op te pompen en de
was te doen. OurEnergyFoundation heeft hiervoor in 2015 zonne-energiesystemen laten
aanleggen.
PV panelen met een accu pakket zorgen ervoor dat de er altijd voldoende energie is voor
verlichting in het kindertehuis. Daarnaast is er een 2de installatie aangelegd voor de
waterpomp en de wasmachines. Hier is er altijd voldoende water en kan de was ook
worden gedaan.
Hoofdlijnen beleidsplan
•

•
•

•
•

Our Energy Foundation ondersteunt mensen in de derde wereld en Oost-Europa
met zonne-energie. De focus ligt daarbij op scholen, weeshuizen en andere tehuizen
voor hulpbehoevenden.
Jaarlijks willen we 2 tot 4 projecten uitvoeren.
Projecten zullen zowel op eigen initiatief tot stand komen als door derden. De
selectie van projecten wordt bepaald door het bestuur en zal gebaseerd zijn op een
inschatting van noodzaak en bestendige waarde.
Bij de uitvoering van de projecten wordt gebruik gemaakt van de kennis en
expertise van Mijn Energiefabriek B.V.
Bij de fondsenwerving ligt de nadruk op eigen acties en donaties van derden.

Uitgangspunten
De stichting hanteert de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen geld, maar “voorziening(en)” voor een te ondersteunen project
Kleinschalige projecten (vast te stellen door het bestuur per projectaanvraag)
Aanvragende organisatie: stabiel, transparant, toezichthouder
Aanvragende organisatie: feedback en follow-up
Externe, lokale begeleiding (voor ons projectaandeel)
Lokale leveranciers (bij voorkeur)
Andere financiers, om bredere basis te krijgen
Tijdsduur 3-5 jaren (ons projectaandeel)
Elektriciteit /energie: duurzame oplossing
Water: duurzame oplossing.
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