ÅRSRAPPORT 2013

Så er endnu et år ved at ringe af, og vi vil gerne starte med at sige tak!
En kæmpe tak med luftkys til børnene, familierne og vores samarbejdspartner i Guatemala, der hver dag kæmper en brav kamp for at forandre deres livsvilkår og fremtidsmuligheder.
Også en varm tak til alle jer, der hjælper med at give børnene reelle muligheder - tak for
input og ideer, tak for jeres engagement og tid. Det er i virkeligheden jer, der får hjulene
til at dreje rundt i Bygenskole.dk.
På de følgende sider har vi opsummeret årets aktiviteter. Du finder også et årsregnskab og et budget for 2014. Og endelig har vi i år valgt at inkludere vores strategi og
handlingsplan.
For Bygenskole.dk er 2014 vores frivilligshedsår. Det er her vi samler tropperne – vi har
brug for frivillige med forskellige uddannelser, baggrunde, arbejdserfaringer, og ikke
mindst frivillige i forskellige aldersgrupper. Det vigtige er, at alle bidrager med lige præcis det, de er gode til – så 2014 bliver året, hvor vi bliver flere om arbejdet og kommer
endnu længere ud. Så! og det er her er du kommer ind i billedet - hvis du kender nogen,
der måske kunne være interesserede i at være med ombord, så giv dem lige et praj om,
at de er mere end velkomne.
God læselyst!
Mange hilsner fra

Silke Mechlenburg
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1. Året der gik
1.1 Etablering af Bygenskole.dk
2013 har været et år med etablering af organisationen; strukturer og arbejdsgange er blevet
beskrevet for at muliggøre arbejds- og vidensdeling. Vores arbejde er blevet kortlagt for at optimere
arbejdsgange og sikre, at der bliver plads til udviklingsarbejde og ikke kun administration og vedligeholdelse af organisationen.
1.2 Velkommen til de nye frivillige
Der er kommet 3 nye frivillige til, der hjælper med det grafiske design i Bygenskole.dk.
Jacob Luttermann, der er uddannet grafisk designer og ejer af Luttermann Design.
Trine Sejthen er ligeledes uddannet som grafisk designer og er pt i gang med at sætte Bygenskole.
dks nye kogebog op.
Dorthe Suhr er også uddannet grafisk designer og har hjulpet med at sætte blandt andet årsrapporter op.
Jacob, Trine og Dorthe har været frivillige i Bygenskole.dk siden august 2013.
Også blandt oversætterne er der mange nye ansigter:
Gitte Schrøder, der er uddannet cand. mag. i dansk og spansk. Hun har rejst i Latinamerika og boet
i Schweiz. Gitte hjælper med oversættelse af korrespondance fra dansk til tysk og spansk.
Lajka Birkedal Hollesen, der er uddannet cand.ling.merc. i spansk og europæiske studier på Copenhagen Business School. Hun har boet tre år i Spanien, hvor hun blandt andet har arbejdet med
oversættelse, journalistik og online marketing. Hun er freelancejournalist for det danske magasin
i Sydspanien, La Danesa, og for magasinet NOTAT har hun skrevet artikler om den spanske ungdomsarbejdsløshed sammen med tv-journalist, Elena Massa. For øjeblikket har hun et aftenskolehold, hvor hun underviser spansktalende i dansk på deres modersmål. Hun har hjulpet Bygenskole.
dk siden november, 2013.
Solange Henriquez er født i Chile, men kom til Danmark i juni 1975. Solange er uddannet sproglig
korrespondent (fransk og spansk), freelancetolk samt autodidakt oversætter. Hun arbejder hos
SOS International a/s på assistancesiden, Travel (forsikringsbranchen), og har siden 2013 været
frivillig i Bygenskole.dk.
I november begyndte Anne Malene Brandt som fundraiserfrivillig. Anne er uddannet cand.scient.adm
fra Aalborg Universitet og vil hjælpe os med at sparre på fundraising for Bygenskole.dk og gennemskrive ansøgninger så vi både rammer indhold og struktur.
1.3 Rent vand til beboerne i Los Canaques
Gennem de sidste halvanden år har Bygenskole.dk samarbejdet med Rikke Fröhlich og Sonja
Bunger om deres indsamling til indkøb af vandtanke til den lille landsby, Los Canaques, i Guatemala. I maj blev pengene (i alt 25.323 kr) overført til projekt PEILE i Guatemala, som i samarbejde med
den lokale landsbykomité sørgede for indkøb og opsætning af vandtankene. Landsbyens beboere
betaler løbende et mindre beløb til en pulje, som vil dække udgifter til udskiftning og vedligeholdelse
af vandtankene fremover.
Rikke og Sonja oplevede problemerne med adgang til rent vand på nært hold, da de arbejdede som
volontører i landsbyen. Så da de kom hjem kontaktede de os i Bygenskole.dk for at få sparring til
vandprojektet, og derefter gik de i gang med loppemarkeder, støttefester og ansøge fonde om donationer.
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1.4 Bygenskole.dks makeover
Vi har fået ny hjemmeside, hvor vi kan lægge videoer og andet, som er med til at gøre det lettere
at markedsføre Bygenskole.dk. Hjemmesiden er lavet i Wordpress, der også indeholder mange
muligheder for at optimere siden med søgeord etc.
Der er også kommet en ny betalingsmåde, Paypal. Paypal er billigere at anvende end Nets betalingsservice og er også lettere at administrere, da folk selv kan tilmelde sig. Betalingssystemet sparer
os derfor for en del administration.
1.5 Virksomhedssamarbejde
Vi lavede i september et nyt koncept, Knowledge Builder, som giver virksomheder mulighed for at
tegne et støtteabonnement på Bygenskole.dk mod til gengæld at blive eksponeret på vores hjemmeside etc. Der er allerede 3 virksomheder på. Vi er i gang med at udarbejde en strategi for markedsføring af konceptet.
Andre samarbejder har ikke udmundet sig i noget konkret endnu, men vi har holdt nogle indledende
møder blandt andet med en gruppe, der er ved at lave et social ansvarligt og grønt elselskab, hvorigennem virksomheder vil kunne støtte os, så vi krydser fingre.
1.6 Medlemmer og faddere
Vi fik 5 nye faddere og 3 medlemmer. Det var under det antal, vi have håbet på, men til gengæld er
vi nu ved at finde frem til, hvordan vi skal gribe medlemsrekruttering an. Dem der er kommet til gennem tiden, er folk der selv har meldt sig under fanerne uden egentlig opfordring fra vores side, da vi
ikke har haft ressourcer til at lave det opsøgende kampagnearbejde. Men det laver vi om på nu.
Vi har deltaget i forskellige events såsom Madfestivalen Smag Verden men uden egentlig effekt. På
Smag Verden-festivalen var der simpelthen for mange om buddet. Generelt er det svært at fange
folks opmærksomhed til events, hvor de kommer af andre årsager (end at høre om Bygenskole.dk).
Vi lægger derfor nu strategien om, da vi skal blive markant flere medlemmer i Bygenskole.dk. Vi har
et godt fundament for at arbejde målrettet på det og har allerede formuleret et par tiltag, der skal få
flere til at blive medlem af Bygenskole.dk.
Et af tiltagene er foredrag. Vi har erfaring med, at det personlige møde er et udgangspunkt for at
rekruttere medlemmer og vil derfor i 2014 satse på at komme mere ud og fortælle om vores arbejde,
så skriv gerne til os, så tager vi kontakt.
1.7 Presse på Bygenskole.dk
Bygenskole.dks navn pryder spillertrøjerne for Allerød pigefodboldshold u12, og samtidig fik vi en
artikel i Allerød Nyt. Vi fik også en artikel i spansklærernes blad, Rodrigo. Vi har erfaret, at det er forholdsvist let at komme igennem til lokalpresse og lignende. Indtil nu har det dog ikke været førsteprioritet blandt de mange kommunikationsopgaver.
1.8 Skolebyggeri og fundraising
I 2013 støttede vi opførslen af en skole i San José Chiaqué med 13.000 kr sammen med den
nordamerikanske organisation, Miracles in Action. Skolen tog ca. en måned at bygge og blev straks
taget i brug. Derefter tog vi hul på indsamlingen til den nye skole i en anden landsby, Nueva Esperanza. Indtil videre er 32.785 kr indsamlet, og vi mangler godt 100.000 kr.
Vi har igangsat et arbejde med at lave et nyt design for skolebyggeri, hvor skolebygningen har flere
funktioner, fx at opsamle regnvand, have en skolehave tilknyttet etc. Med det nye skoledesign vil vi
kunne søge bredere, da vi også kan søge miljøfonde etc.
Med hensyn til fundraising har vi dannet os et godt overblik over hvilke fonde og andre muligheder
der er, og vil bruge 2014 på at sende ansøgninger afsted. Grundlæggende handler det om at skrive
en ansøgning, der efterlader modtageren med en følelse af, at det der MÅ jeg bare støtte, og vi
brænder jo for det vi laver, så mon ikke vi også nok kan knække den nød.
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2. Regnskab og budget
2.1 Årsregnskab for 2013
INDBETALINGER FRA DANMARK, SCHWEIZ OG SPANIEN (DKK)
Fadderskabsprogram
Knowledge Builder
Medlemmer
Indsamling skolebyggeri
I alt
UDGIFTER 2013 (DKK)
Bankkonto
Webhotel, serverplads – sponsoreret af Virksomhedslokaler.dk
Domæne, hostdanmark
Porto og forsendelse
Mailhotel
Redesign af hjemmeside
PBS + Paypal
I alt
UDBETALINGER 2013 (DKK)
Støtte til skole, San José Chiaqué
Overførsel fadderskabsprogram
Medlem 2013
Knowledge Builder 2013
I alt

174.143,27
1.922,43
9.710,00
32.785,00
218.560,70

96,00
0,00
45,00
3.059,00
735,00
3.000,00
211,33
6.726,33

13.000,00
167.839,00
9.358,00
1.852,00
192.049,00

Vi havde budgetteret således for 2013:
BUDGET 2013
Bankkonto
Webhotel, serverplads – sponsoreret af Virksomhedslokaler.dk
Domæner
Porto og forsendelse
Mailhotel
PBS
I alt

96,00
0,00
270,00
2.736,00
735,00
1.060,00
4.897,00

Opsamling:
Vi overskrider budgettet med 2249,33 kr, hvilket skyldes engangsposten Redesign af hjemmeside.
Endvidere er posterne fordelt anderledes end budgetteret. Fx havde vi budgetteret med flere udgifter til PBS ift. flere nye medlemmer. Vi sparede også en udgift på posten Domæner, idet Wannafind
overtog håndteringen af det spanske domænenavn og sponsorerer dette.
Vores administrationsomkostninger for 2013 ligger på 3,62 % og er altså lidt højere end sidste år
på grund af udgiften til redesign af hjemmeside.
Den 2.1.2014 overførte vi 30.600 Dollars (svarende til 167.839 kr) til vores samarbejdspartner,
PEILE, i Guatemala til fadderskabsprogrammet. Det er lidt mindre end sidste år, da flere schweiziske faddere desværre er faldet fra.
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2.2 Budget for 2014
For 2014 har vi lagt følgende budget.
INDBETALINGER FRA DANMARK, SCHWEIZ OG SPANIEN (DKK)
Fadderskabsprogram
Knowledge Builder
Medlemmer
Indsamling, medlem og Knowledge Builder (overført fra 2013)
Donationer og indsamling
I alt

180.000,00
68.000,00
31.000,00
43.995,00
30.000,00
352.995,00

UDGIFTER 2014
Bank
Domæner, dk hostmaster
Domænenavne – sponsoreret af Wannafind – dk, es, de
Mailhotel – Er inkluderet i webhotel
Porto og forsendelse, konvolutter
PBS
Mailhotel hos Meebox
Ialt

96,00
45,00
0,00
0,00
3.300,00
305,00
0,00
3.746,00

UDBETALINGER 2014 (DKK)
Støtte til skole, Nueva Esperanza
Fadderskabsprogram
Ialt

140.000,00
180.000,00
320.000,00

BALANCE 2014
Indbetalinger
Udgifter
Udbetalinger
Indbetalinger minus Udgifter og Udbetalinger

352.995,00
3.746,00
320.000,00
29.249,00

3. Strategi og målsætninger 2014
Overordnet arbejder vi på 3 områder i 2014. For det første skal vi nå op på 300 medlemmer, så
bidrag og donationer til Bygenskole.dk bliver fradragsberettigede (vi mangler 160). En af strategierne herfor er at tage ud og holde foredrag.
For det andet skal vi have indsamlet de resterende ca 100.000 kr, der mangler for at kunne
igangsætte byggearbejdet i Nueva Esperanza. For at nå denne målsætning fokuserer vi især på at
indgå samarbejde med virksomheder.
For det tredje skal vi være flere frivillige til at tage fra. Vi ønsker at frivillige i Bygenskole.dk byder ind
med det, der netop er deres spidskompetencer. For at kunne tiltrække og fastholde frivillige vil vi
blandt andet holde månedlige møder, hvor vi samler op, uddeler opgaver og får arbejdet.
Har du nogle ideer til hvordan vi kan komme i mål, så skriv eller ring til os.
Bygenskole.dk • info@bygenskole.dk • +45 26684615

Side 6

