Jaarverslag 2014
Voor u ligt het 5 bladzijden tellende jaarverslag van de stichting Smart Shelter
Foundation van het jaar 2014. Dit jaar is, net als vorig jaar, geen bouwproject
uitgevoerd. Er is actief verder gezocht naar een geschikte partner en locatie voor de
realisering van het Smart Shelter Research Centrum. Er zijn nieuwe websites gemaakt,
en het uitbreiden van het totale Smart Shelter netwerk is voortgezet. Dit boekjaar
loopt van 1 januari tot en met 31 december 2014.

De organisatie
Smart Shelter Foundation is officieel opgericht op 8 maart 2005. Wij zijn een
Nederlandse non-profit organisatie en staan ingeschreven onder de naam Stichting
Smart Shelter Foundation bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 28104850.
Tevens zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een tot algemeen nut beogende
instelling (ANBI) volgens artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.
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Doelstellingen van Smart Shelter Foundation
Het doel van de stichting is:
a. het opstarten, begeleiden en ten uitvoer brengen van bouwprojecten ten behoeve
van de armsten in Azië, teneinde de levenskwaliteit en leefomgeving duurzaam te
verbeteren.
b. onderzoek doen naar lokale mogelijkheden, materialen en technieken teneinde
bouw-kosten te verlagen, alsmede het overdragen van kennis, alles in de ruimste zin
des woord.
c. eenvoudige, begrijpelijke, duurzame en betaalbare oplossingen bieden.
d. technologie overdracht aan de lokale bevolking, opdat zij zelfstandig verder kunnen.

Spelregels
a. Smart Shelter Foundation is een non-profit organisatie. Ons motto : Idealisme met
een gezonde dosis realisme.
b. De stichting en de daarmee samenhangende werkzaamheden zijn niet bedoeld om
te voorzien in een dagtaak of baan. We doen alles op vrijwillige basis.
c. Onkosten in Nederland worden niet vergoed, aangezien die in geen verhouding staan
met projectkosten in een ontwikkelingsland.
d. Initiatief en verantwoording voor projecten ligt bij de Aziatische partners. Wij maken
het mogelijk door middel van technische en financiële ondersteuning.
e. Een project gaat pas van start, zodra de volledige financiering rond is. Uitbetalingen
geschieden achteraf.
f. Contracten worden in het Engels opgesteld.
g. Evaluatie en nazorg; een project eindigt niet bij oplevering.

Smart Shelter Consultancy
Sinds het einde van 2010 is naast Smart Shelter Foundation een tweede divisie
opgericht, namelijk Smart Shelter Consultancy. Dit is een commerciële entiteit en
wordt financieel los gezien van de ontwikkelingsorganisatie SSFoundation.
De inkomsten die via SSConsultancy worden gegenereerd komen ten goede aan
Martijn Schildkamp, opdat hij zijn verblijf in Azië kan financieren. Op deze manier
kunnen we blijvend waarborgen dat er via Smart Shelter Foundation geen salaris of
andere hoge onkosten worden betaald, en kunnen wij ons minimale overhead beleid
handhaven. De commerciële activiteiten houden onder andere in:
- Het verzorgen van lezingen en workshops rondom de SSF thema’s, aan studenten
en docenten op universiteiten en educatieve instellingen.
- Het adviseren aan derden, zoals het verstrekken van technisch advies aan andere
stichtingen en hulporganisaties.
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Smart Shelter Research
In 2011 is verder uitgebreid met de derde afdeling, te weten Smart Shelter Research.
De komende jaren gaan we minder nadruk leggen op ontwikkelingshulp, en meer op
het promoten, ontwikkelen, testen en lokaal overbrengen van alternatieve
bouwtechnieken. Smart Shelter Foundation gaat minder bouwprojecten uitvoeren,
maar vooral de mensen leren hoe zij zelf beter kunnen bouwen, om daarmee een
breder en langduriger effect te bereiken.
Smart Shelter Research valt financieel gezien voorlopig onder Smart Shelter
Foundation. We zijn nu op zoek naar de juiste plek en partner om ons Research
Centrum voor ‘Duurzame Architectuur, Alternatieve bouwkunst en Bouwen na
Rampen’ op te starten. Bij voorkeur doen we dit bij een bestaande universiteit of
onderzoekscentrum. De volgende hoofdthema’s vallen onder ons research
programma:
1. Bouwen met natuurlijk materiaal en inheemse technieken; zoals bamboe, strobalen,
aardtechnieken etc.
2. Bouwen met secundaire materialen en recycling technieken; waaronder natuurlijk
afval, huishoudelijk afval zoals plastics, sloopafval en puin.
3. Toepassing van passieve energie concepten; onder andere natuurlijke ventilatie,
solar cooking en regenwateropvang.
4. Veilig bouwen. Alle technieken moeten probleemloos kunnen worden toegepast in
risicovolle gebieden, denk aan aardbevingen, orkanen en overstromingen.

Projecten 2014
In 2014 waren er geen lopende projecten en zijn ook geen nieuwe projecten opgestart.

Onderzoeken 2014
In 2014 hebben we ons bezig gehouden met het volgende haalbaarheidsonderzoek in
het zuiden van India:
Haalbaarheidsonderzoek tbv. het Research Centrum.
Dit jaar was onze voorlopig laatste poging om de juiste plek en partner te vinden,
waarmee we om ons Research Centrum kunnen realiseren. Dat wil zeggen, de laatste
poging in een ontwikkelingsland. Dit jaar is een bezoek gebracht aan mogelijke
partners in Auroville, in het zuiden van India. We hebben besloten niet met hen in zee
te gaan. Er zijn geen onkosten gemaakt.
We hebben na jaren proberen een goede partner te vinden, nu besloten ons vanaf
heden op westerse partners te gaan richten, in Europa en de Verenigde Staten.

3

Media en wervingsactiviteiten 2014
Gezien onze verandering van strategie worden er voorlopig geen nieuwe projecten
gestart, en richten we alle aandacht op onderzoek, het creëren van netwerken en
samenwerkingsverbanden. Tot we onze volgende stap bepaald hebben, zullen er geen
uitgebreide PR en wervingsacties plaatsvinden.
Wel is de website helemaal opnieuw aangepakt en online gezet. Dit heeft enkele
ontwikkelingskosten met zich meegebracht, ten behoeve van onze webbouwer in het
zuiden van India.

Financieel overzicht
In het jaar 2014 zijn geen projectmatige uitgaven gedaan. Er zijn zeer geringe kosten
voor de website gemaakt in India, en ook staan de bankkosten vermeld op de uitgaven
balans. Het resterende deel in kas is gereserveerd voor de in 2015 te verwachten
activiteiten rond het Smart Shelter Research Centrum.
Inkomsten:
Saldo 31 december 2013
Giften donateurs
Giften scholen
Rente
Totaal

+
+
+
+
+

Uitgaven:
0001 Ontwikkeling website
0002 Pinkosten / bankkosten
Totaal

-€
-€
-€

Saldo 31 december 2014

+ € 18.668,09

€ 18.198,95
€
680,00
€
240,00
€
40,73 +
€ 19.159,68
185,73
305,86 +
491,59

Projecten 2015
Voor het jaar 2015 staan de volgende projecten en activiteiten gepland:
Haalbaarheidsonderzoek over de hele wereld tbv. het Research Centrum.
Slechts één, maar wel een heel belangrijk onderzoeksproject, die de toekomstige
plannen van het gehele Smart Shelter concept zal bepalen. We blijven op zoek naar
de juiste plek en partner om ons Research Centrum te realiseren. Een universiteit of
onderzoekscentrum in Europa of de VS heeft vanaf nu onze voorkeur.
In 2015 zullen we een verder uitgebreid en naar lokale context geschreven strategisch
plan met financiële haalbaarheid gaan opstellen.
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Goedkeuring jaarstukken
Dit jaarverslag 2014 is goedgekeurd door het bestuur van Smart Shelter Foundation.
Wij willen iedereen danken die het afgelopen jaar op enigerlei wijze heeft bijgedragen
aan de activiteiten van de stichting.
Martijn Schildkamp
Voorzitter
Dennis Hofman
Secretaris
Noël Voskuilen
Penningmeester
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