\in

uL

OOM(fl1E,3aE' Repu6L¡2K

Jaarverslag 2017

P>

Ir
C3F.
GOEDDOEL

http://www.kinderhulpdomrep.nl

Imm
À

k-

Algemeen nut beogende instelling

Inhoud jaarverslag 2017 Kinderhulp Dominicaanse Republiek
Pagina
1.

Van het bestuur

1

2.

Organisatie

2

3.

Verslag Raad van Toezicht

3

4.

De projecten in beeld

5

5.

Bestedingen in de Dominicaanse Republiek

22

6.

Bezoldiging en nevenfuncties functionarissen

23

7.

Zittingstermijnen bestuursleden

24

8.

Begroting 2018

25

9.

Jaarrekening 2017
Balans per 31-12-2017

26

-

Exploitatierekening 2017

27

-

Toelichting op de balans

28

9.4

-

Toelichting op de exploitatierekening

31

9.5

-

Verschillenanalyse rekening versus begroting 2017

32

-

Lastenverdeling: specificatie en verdeling van de kosten

33

-

Waarderingsgrondslagen en grondslagen resultaatbepaling

34

9.8

-

Overige gegevens

35

9.9

-

Controleverslag van de onafhankelijk accountant

36

9.1

-

9.2
9.3

9.6
9.7

1. VAN HET BESTUUR
In 2017 is er weer veel gebeurd in "onze" projecten, soms goed, soms wat minder goed.
In het vorige jaarverslag spraken we de hoop uit 20 kinderen uit ons nieuwe project "[zopa" in Santo
Domingo in het reguliere sponsorprogramma te kunnen opnemen. En dat is gelukt, we zijn daar zeer
tevreden over. Veel families van deze kinderen beschikken niet over identiteitspapieren, waardoor je
niet veel rechten hebt in de Dominicaanse Republiek. Gelukkig heeft de Dominicaanse president
verordonneerd dat alle kinderen, ook de kinderen zonder papieren, recht hebben op het volgen van
onderwijs. De scholen kunnen vervolgens ook helpen bij het verkrijgen van identiteitspapieren.
Een hele vooruitgang!
Zoals in bijna elk jaar werd de Dominicaanse Republiek ook in 2017 weer getroffen door tropische
stormen. In 2017 kregen onze projecten in Nagua en Boba te maken met orkanen. Met name Boba
werd zwaar getroffen: eerst kwam de orkaan "Irma" langs, die grote ravages aanrichtte: huisjes
werden weggespoeld, of, als ze bleven staan, ging de zee er dwars door heen. Onze hulp bleef
noodzakelijkerwijs beperkt tot enige noodhulp, de regering ter plekke zal voor het grotere herstel
moeten zorgen. Die hulp is ook wel toegezegd, maar dat gebeurt wel vaker...
Later kreeg Boba nog te maken met overstroming van de rivier de Boba, veroorzaakt door de orkaan
Maria. Het is wonderlijk dat al die stormen mooie namen krijgen...
De dovenschool in Boca Chica, Cessa, kreeg eind november te horen dat, eindelijk, de officiële status
is toegekend. Dat betekent dat de overheid voor een belangrijk deel de salarissen gaat betalen.
Alhoewel zij geregeld een achterstand hebben in het betalen van salarissen....
We hebben in 2017 contact gelegd met Escuela Taller in Santo Domingo. Niet alle kinderen zijn in
staat middelbare schoolonderwijs te volgen, of zelfs de lagere school af te ronden. Escuela Taller
verzorgt ambachtelijk praktijkonderwijs aan kinderen die "uitgeleerd" zijn, bijvoorbeeld het
gezamenlijk restaureren van een pand. Veel kinderen hebben daar geweldig veel aan, en kunnen zo
een vak Ieren. Dankzij de steun van sponsors in Nederland waren we in de gelegenheid
pottenbakkersgereedschap, een draaischijf en oven, aan Escuela Taller ter beschikking te stellen.
Maria Elena Gratereaux, een oud sponsorkind uit ons programma, is een muziekschool voor
kansarme kinderen begonnen, de kinderen zijn erg enthousiast. Uiteraard kunnen ook zij de nodige
steun gebruiken, bijvoorbeeld voor de aanschaf van instrumenten. Gea, voorzitter van het
stichtingsbestuur, veel last van hoogtevrees, heeft in het voorjaar, gesponsord, een hoge steile pas
gelopen, langs een 400 meter steile rotswand in Spanje. Opbrengst € 3.4001 Onze trouwe medesponsor Wilde Ganzen doet daar nog 50 % bij, zodat er aardig wat instrumenten gekocht kunnen
worden.
Kortom, in het jaar 2017 ging er behoorlijk wat mis, met name diverse stormschades, maar er gingen
ook veel zaken goed! Dankzij de steun van vele sponsors uiteraard!
Een punt van zorg blijft het zoeken van nieuwe bestuursleden. Het is in 2017 niet gelukt nieuwe
bestuursleden te vinden. Ten tijde van de vaststelling van dit jaarverslag is er wel een kandidaatbestuurslid die al enkele vergaderingen heeft bijgewoond en enthousiast is.
Verder is een contact tot stand gekomen, via de Raad van Toezicht, met het Graafschap College te
Doetinchem, waaruit de toezegging van het Graafschap College is voortgekomen dat, bij voldoende
animo, studenten bij wijze van stageopdracht het bestuur zouden kunnen helpen met het gebruik
van nieuwe media om nieuwe sponsors te werven en mogelijk ook nieuwe bestuursleden.
Wij willen eenieder weer hartelijk bedanken voor de ondersteuning van onze projecten in 2017. Voor
veel kinderen was dat wederom erg belangrijk!
Help voor de mens van morgen het kind van vandaag.
"Por el hombre de mañana ayuda al niño de hoy"
Dit jaarverslag is door het bestuur vastgesteld op 23 juli 2018.

2. ORGANISATIE
Bestuur en administratie
Het bestuur van de stichting is eind 2017 als volgt samengesteld:
G.G.E.M. (Gea) Moser, voorzitter
F.E.M. (Francis) Lammers

-

Rouweler, secretaris

J. (Jan) Niessink, penningmeester
A.B.M. (Dini) van Leussen Straatman, bestuurslid
-

C.A.H. (Chris) van den Brink, bestuurslid
Administrateur van de stichting:
A.J.M. (Arnold) Smits
Raad van Toezicht
F.R. (Fokko) Witteveen, voorzitter
G. (Greet) Eppink, secretaris
E.H. (Liesbeth) Nap, lid
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3. Verslag Raad van Toezicht Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek over 2017
Installatie en samenstelling:
De Raad van Toezicht (RvT) is ingesteld in 2012 en bestaat uit 3 leden. Voor de scheiding van bestuur,
uitvoering en toezicht maakt de Stichting gebruik van het Raad van Toezichtmodel. In dit model is het
bestuur (dat bestaat uit vrijwilligers) verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse gang van
zaken. De RvT ziet hierop toe en heeft ook een belangrijke adviserende rol. In het verslagjaar 2017
heeft Hans van Geel, conform rooster van aan- en aftreden, afscheid genomen in de vergadering van
28 augustus 2017. In dezelfde vergadering is Liebeth Nap toegetreden tot de RvT. De samenstelling is
nu als volgt: Liesbeth Nap (lid), Greet Eppink (secretaris) en Fokko Witteveen (voorzitter).
Taken RvT:
De RvT heeft zes belangrijke kernfuncties: adviseur en klankbord voor het bestuur; toezicht houden
op het bestuur; toetsen van bestuursbesluiten; besluitvorming over statutaire
verantwoordelijkheden; goedkeuring jaarverslag en jaarrekening; benoemen van een extern
accountant.
Kader voor de RvT:
De Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek is een "CBF erkend Goed Doel". Dit is de nieuwe
(herzien in 2016) kwalificatie die het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) geeft aan goede doelen
die hun bestuur, beleid, financiën en verantwoording op orde hebben. De stichting voldoet aan deze
voorwaarden. Eén daarvan is de jaarlijkse verantwoordingsverklaring waarin staat dat de organisatie
duidelijk maakt hoe zij omgaat met belangrijke principes (kijk voor meer informatie op www.cbf.nl.)
Functioneren RvT.Minimaal één keer per jaar komt de RvT in vergadering bijeen. Minimaal één keer per jaar is er een
gemeenschappelijke vergadering met het bestuur. Deze vergadering wordt geleid door de voorzitter
van de RvT. De RvT kent een rooster van aan- en aftreden. De leden van de RvT mogen maximaal 2
termijnen van 4jaar zitting hebben in de RvT (maximaal 8 jaar). De RvT leden opereren onafhankelijk
van het bestuur en hebben geen uitvoerende taken. Ze ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden.
Verslagjaar 2017:
De RvT is in 2017 driemaal bijeen geweest in vergadering (april, augustus, december). In de
vergadering van augustus heeft de RvT officieel afscheid genomen van Hans van Geel als lid van de
RvT en is Liesbeth Nap benoemd tot nieuw lid van de RvT. In deze vergadering is tevens het besluit
genomen om een nieuw lid te werven als gevolg van het vertrek van Greet Eppink medio 2018. Na
een paar geringe aanpassingen is tevens het jaarverslag en de jaarrekening 2016 goedgekeurd en is
de externe accountant dhr. Jan Gerritsen herbenoemd voor de controle van het boekjaar 2017.
In de vergadering van december, die overigens vanwege weersomstandigheden werd uitgesteld tot
januari 2018, is met het bestuur gesproken over de vernieuwing qua samenstelling van het bestuur
en over de continuiteit van de Stichting in geval het bestuur er niet in slaagt nieuwe bestuursleden te
werven. Tevens heeft de RvT het bestuur attent gemaakt op de mogelijkheid om contact op te

nemen met het Graafschap College (ROC) om te onderzoeken of studenten via een stageopdracht
het bestuur behulpzaam kunnen zijn bij het gebruik maken van moderne media. De eerste contacten
hierover zijn gelegd. De RvT heeft haar waardering uitgesproken over het uitgebreide reisverslag
naar de Dominicaanse Republiek. Dit verslag geeft een goed inzicht van de activiteiten en de
besteding van de middelen ter plekke. De RvT is voornemens om in de nieuwe samenstelling medio
2019 een bezoek te brengen aan de Dominicaanse Republiek om de projecten van de stichting van
nabij te aanschouwen.
Goedkeurincj balans en staat van baten en lasten:
De Raad van Toezicht keurt de balans per 31-12-2017 en de staat van baten en lasten 2017, zoals
vastgesteld door het bestuur, goed en verleent decharge aan het bestuur.
Namens de Raad van Toezicht
Fokko Witteveen (voorzitter)
Steenderen 23 juli 2018
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Wie wij zijn:
Mijn nown is Gea Moser. Sinds 1984
b
J
ictpersoon verbonden
bominiccanse Republiek
tact en als voorzitter.
Sin s 201 zl3n we een zelfstandige
stichting, daarvoor opereerden we
onder de vleugels van Wereldkinderen.

Mijn partner, Arnold Smits is
administrateur van onze stichting
Ons bestuur bestaat uit 6 mensen
en de Raad van Toezicht uit 3.
Jaarlijks publiceren we ons
jaarverslag op de website en we zijn
er trots op dat we het CBF-logo
mogen voeren en ANBI
geregistreerd zijn. Uw gift kan
daarom tot uw belastingvoordeel
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be Dominicanen leven van:
Visvangst, zowel zee als rivier
Landbouw Suikerriet, ananas bananen palmolie rum
Veeteelt: koeien, geiten, kippen.
Toerisme en handel.
Ook is het een io9elonenlond
In veel steden vestigden zich buitenlandse
bedrijven die veel arbeiders nodig hebben.
Gevolgen: leegloop van het platteland en
ontstaan von sloppenwijken rondom de steden.
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Een groot deel van de arme bevolking, waartoe ook veel Haitiaanse
vluchtelingen/migranten horen, woont zonder stromend water, meestal wel met (soms
illegale) elektriciteit, be stroom is er vaak met lange onderbrekingen.
Veel gezinnen tellen meerdere generaties onder één dak.
Gezien het klimaat, met jaarlijkse orkaandreigingen, is een stenen huisje veiliger.
We hebben in de loop der jaren zo'n 30 huisjes gebouwd of gerenoveerd.
Kosten ongeveer t 12.000 per huisje.
w k j k'ihti 1 pduiii rep. nl
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be gevolgen van dr. klimaatveranderingen
I (de opwarming van de aarde, het zeewater) zijn ook in de

•' L..
-

¡

_________

J

Dominicaanse Pep. duidelijk merkbaar.
Vanaf de laatste maanden van 2016 had het land te maken
met zware stormen, regenval en overstromingen. Het eind
j lijkt nog niet in zicht. Met ernstige gevolgen voor de
infrastructuur, toerisme, landbouw en visserij.

Wat KINDERHULP doet In de bominicoanse Republiek:

Individuele sponsoring: Naar school!
Dankzij sponsors in Nederland (padrinos) kunnen zo'n 400 Dominicaanse kinderen naar
school. Die betalen voor hen o.a. schoolgeld, uniformen, schoenen, en schoolboeken.
Sponsoring van 'n kind koste35 per kwartaal.
www.kinderhulpdomrep.nl

bit was het eerste project ¡n 1978: leerlingen en
de school voor kinderen van lepralijders die
nergens anders heen mochten.,.Nu ¡s het een
technisch onderwijscentrum voor de hele regia!

Kinderhulp heeft in de bominicacinse Rep. een eigen kantoor en
organisatie Nulos del Mundo Nigua. be administrateur is Fanny
Geronimo Rodriguez. Fanny kent alle 400 kinderen en wordt door vrijwilligers,
bijna allemaal vrouwen en ook ex-sponsorkinderen ¡n het vele werk bijgestaan
Bovendien heeft elke projectplaats een eigen 'equipo« en/of contactpersoon
Via mail en WhatsApp hebben we bijna dagelijks contact.
Nios dal Mtmdo Nigua
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__________

Natuurlijk hebben we ook zelf
sponsorkinderen bijv.Mariano. Hij werd
op 11-jarige leeftijd van straat
gehaald nadat de oude man bij wie hij
woonde, was overleden. Mariano is
spastisch en doof maar hij doet het
geweldig goed op school.

Meer dan 100 van onze
sponsorkinderen zijn doof.

bit is Lorelyn een van onze andere
sponsorkinderen. Zij gaaf met onze
hulp near de universiteit en studeert
geneeskunde. bot kost per jaar C 1000
aan collegegeld. Wij sponsoren haar
daarom samen met een vriendin

Ongeveer 12 sponsorkinderen
studeren universitair.
t\ t t\
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Elk Jaar bezoeken we de projectplaatsen en willen we alle sponsorkinderen zien.

I
We overleggen met de mensen, bezoeken soms
gezinnen en maken fotos van de sponsorkinderen.
¡n Nederland zorgen we dot alle informatie bij de
sponsors en donateurs komt.
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Over het algemeen hun je
stellen: de meisjes zijn vél
gemotiveerder om te studeren
en vooruit te komen dan de
jongens. Ze houden het langer
vol en komen verder.

Te veel jongens dromen van een
honkbalcorrière. Trainen alle dagen en geven
daar soms hun studie voor op.
Als ze dan later toch niet voldoende
getalenteerd blijken, staan ze met lege
handen en hangen wat rond. Komen alleen nog
vooruit op een brommertje waarmee ze don
wat proberen te verdienen.
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Daarom: Blijf studeren, amigos!

bonateurs maken o.a. het volgende mogelijk:
Het Ondersteunen van probleemgezinnen zoals
Gezinnen waarvan plotseling een ouder is weggevallen.
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Hulp aan jonge, grote gezinnen waarvan moeder niet kan werken.

boor de kinderen in ons programma op te nemen, gaan ze naar school en kan er
verdere hulp geboden worden: bijv doktersbezoek, medicijnen, een maaltijd met de
Kerst. Niet onbelangrijk: hulp betekent ook sociale ondersteuning.

Door de hulp hopen
we stabiliteit in de
opvoodlngssifualie te
brennen en te
handhaven

Die stabiliteit leidt tot

betereJeerresúliaten.

OWI

gezinnen bestaande
uit grootouders en
(wees)kleinkinderen:
maandelijkse voedselhulp
aanpassing van de woning
medische hulp

Door dehuo hopen we stabiliteit

in het gezin te brengen ente
voorkomen dat het kind zwerft en
op sfraat belandt.
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Wat als er toch niemand voor je kan zorgen?
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be laatste oplossing een tehuis...
meisjes uit ons Nigua programma in een tehuis voor
Op het ogenblik z
meisjes in Rant Ondanks de liefdevolleverzorging knaagt het verdriet niet een
thui? te hebben erg aan de meisjes. Post van kun sponsors maakt ze blij!
Probleem: één meisje in een tehuis kost 3 sponsoringen....
www.kinth!rhuipdomrcp.nl

www. Hoqar de HM'iae Hos

de La Aftagrada Bank

Het tehuis ENEI) in Boca Chica (www.ene4.org) vangt al 10 jaar lang
(zwerf)jongens op Samen met de bamrnlcaanse Jeugdzorg bieden ze ook
gezinsondersteuning Sommige jongens kunnen na verloop van tijd terug naar huis
Begeleiding bij studie en het vinden vcnwerk en onderdak blijft tot hun 21e jaar.
Van de eerste groep jongens studeren enkelen universitair en anderen werken.
Kinderhulp bom.Rep. heeft 14 jongens van ENEb in het sponsorprogramma.
www.kindorhulpclomrop.ni

Speciale hulp: Medische (operaties) of psychologische hulp en
therapie voor kinderen met een ziekte of een handicap
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De jaarlijkse kosten
wisselen sterk We
rekenen altijd op
zo'n (5.000.

Opvallend in debomFnkaGnse Pep. het grote aantal dove kinderen.
We hebben ze nooit gezochte ze kwamen op ons pad In 30 jaar hebben
we zeker 200 dove kinderen moeten opnemen en slechts 2 blinde
Het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen valt onder'Speciaal
onderwijs" en vereist vele aonpassingen

knderhulpcJorirep n I

ar school.
Eigen bus!
Nog een
eigen bus!

__

-'
w

lig

Kosten: aanschaf Z bussen €100.000 (o.a. met hulp Wilde Go
Jaarlijks onderhoud, benzine en chauffeurs: € 15.000
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Een 'eigen" school voor dove kinderen in Boca Chical

In af wachting van de steun door de
Overheid betaalt KINbERHULP de
huur, de leerkrachten, leermiddelen,
schoolontbijten en het vervoer van
dovenschool CESSA.
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Jaarlijkse kosten: €18.000
\\.\\. \\
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Recent: ¡n 2016 konden we met behulp van de HANb in Zutphen en Wilde
Ganzen een Natuur- en Scheikundelokaal openen. Mn de afdeling
Verpleegkunde werden een AEb en AEb-trainer overhandigd.
Verpleegkunde is een richting op de middelbare school, vooral gekozen do
meisjes maar ook een enkele jongen.
HBO-V of Medicijnen kan de vervolgstudie zijn.
www. kinderhu Ipdornrep.nl

Voorwaarde voor elke vorm van
hulp:

't Kind moet naar school!
Ouders moeten meewerken door
het kind (op tijd!) naar school te
sturen.
Dat vereist een bepaalde vorm
van discipline. Slechts 2% Van
de ouders weet die niet op te
brengen.
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Trots zijn we op onze vrouwengroepen, de
"commüdre? (mede-moeders) die het mogelijk maken
dot onze programma's goed uitgevoerd worden.
Zij zijn trots op alles wat we samen bereikt hebben,
vooral; 'Wat mannen kunnen, kunnen wij ook!«
Misschien we! beter...
kindrhtt 1

I•1p.Il l

5p0rts0rre15
Soms komen de sponsors op bezoek!
Zo'n ontmoeting is voor hen en de kinderen
een onvergetelijke gebeurtenis.
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Op de Padre Zegri
School in Nigua.
basisonderwijs,
middelbaar
onderwijs en
vakschool, 1500
leerlingen, komt 807e
von de docenten en
niet onderwijzend
personeel Uit ons
sponsorprogramma..
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Helemaal fantastisch deze twee kanjers!

Links Jhoan die erts wilde worden al vanaf dot hij 5 jaar was.
Kan niet, zei z'n moeder, we zijn te arms. Gesteund door zijn ouders en ons
programma studeerde hij in 2016 af -, als arts.
Rechts. Domingo, een meisje met een heupafwijking, ze is niet groter don 1.45 m.
en loopt moeilijk. Ze komt uit een zeer arm gezin met bejaarde ouders die ook
nog voor twee ~kleinkinderen zorgen.
Dominga studeerde in 2016 of als Meester in de Rechten. Of hulp helptl
wwwkinderhul pdornrepnl

Niet fontastisch;Tienermoeders. be bominicaanse Rep. staat op de 591
plaats in Zuid Amerika met een percentage van 9% van tieners die moeder
worden Dat holen wij niet In ons programma hooguit 2% Vinden we nog te
veell Studeren, naar school goon en werken haalt de leeftijd von meisjes die
voor het eerst moeder worden enorm omhoog. Hulp door sponsoring hClp?I

In 2017 zijn we een nieuw project gestart:
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Misschien zijn zij onze nieuwe juffen, meesters of advocaten....

20

Hulp werkt!
Elke vorm van steun gebruiken we om kansarme kinderen een betere,
gezondere en gelukkiger wereld te bieden, nu en in de toekomst.
Resultaat: En onze 30 jaren van hulp haalden meer dan duizend kinderen
hun diploma, en hadden daarmee meer kans op het vinden van werk!

Dat kon dank zij de hulp
van onze individuele
.sponsors, onze vaste
donateurs, instellingen en
giften van incidentele
acties en donaties!

3

'1 Todo para nosotros!"
Allemaal voor ons!
www.kunderhulpdomrep.nl
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5. BESTEDINGEN IN DE DOMINICAANSE REPUBLIEK
Door de projectpartners in de Dominicaanse Republiek is het volgende overzicht
verstrekt met betrekking tot de uitgaven voor de projecten in 2017.
201]
€

%

€

Uitgaven:

-

Project Nigua

24,8

21.635

-

Project San Francisco de Macoris

10,9

9.530

-

Project San Pedro de Macoris

2,0

1.762

-

Project Nagua

4,9

4.302

-

Project Boca Chica Cessa

27,7

24.176

-

Project ENED

2,6

2.266

-

Algemene kosten

0,4

337

-

Medische kosten

0,8

692

-

Salarissen

3,6

3.135

-

Sociale premies

1,0

876

-

Bankkosten

0,2

217

-

Onderhoud bussen

7,5

6.539

-

Kerst alle projecten

5,7

4.938

-

Uitgaven Juan Peña

1,5

1.343

-

Uitgaven i.v.m. ontvangen geld Wilde Ganzen

0,0

0

-

Uitgaven i.v.m. overige speciale giften

3,6

3.103

-

Reiskosten

0,8

724

-

Uitgaven i.v.m. orkaanschade Boba

1,9

1.625

Extra uitgaven universiteit Kelvia

0,1

75

-

Totaal projectuitgaven

100,0

87.275

Bij dit overzicht zijn de uitgaven in Dominicaanse peso omgerekend tegen een gemiddelde
wisselkoers in 2017 van l£ = 53,58 Dominicaanse peso.
N.B.: deze uitgaven sluiten niet aan met de overmakingen vanuit Nederland naar de projectpartners.
De overgemaakte gelden kunnen in een andere periode dan het verslagjaar worden uitgegeven,
de projectpartners ontvangen ook gelden van Wilde Ganzen alsook kunnen er koersverschillen
optreden.

tJ
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6. BEZOLDIGING EN NEVENFUNCTIES FUNCTIONARISSEN
BEZOLDIGING EN VERGOEDINGENBELEID
De leden van bestuur en Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
Nevenfuncties
Bestuur:
Jan Niessink, penningmeester
-

Secretaris Belangen Vereniging Bos en Enk, Zeihem

-

Penningmeester Stichting Needs Havezathe Cultuurfonds, Neede

-

Penningmeester Vereniging van Eigenaren Buitengoed Bos en Enk, Zelhem

Chris van den Brink, bestuurslid
-

Eigenaar Belastingadviesbureau Van den Brink, Winterswijk

Raad van Toezicht:
Fokko Witteveen, voorzitter
-

Voorzitter Raad van Toezicht "Red een kind'

-

Voorzitter Raad van Toezicht Graafschapcollege Doetinchem (vergoeding)

Greet Eppink, secretaris
-

Zelfstandig HR adviseur op interim basis

Liesbeth Nap, lid
-

Zelfstandig organisatie-adviseur

lip

-1

AP

pp

1
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7. ZITTINGSTERMIJNEN BESTUURSLEDEN
Om de continuiteit te waarborgen zullen iedere jaar 2 bestuursleden aftreden en/of
herkiesbaar zijn, telkens voor een zittingsperiode van 5 jaren.
In 2017 zijn er geen leden afgetreden.
Het rooster van aftreden is thans als volgt:
Naam

Toegetreden /
herbenoemd op

Functie

Aftreden en/of
herkiesbaar op

Gea Moser

Voorzitter

feb-16

feb-21

Francis Lammers

Secretaris

feb-15

feb-20

Jan Niessink

Penningmeester

feb-14

feb-19

Dini van Leussen

Bestuurslid

feb-14

feb-19

Chris van den Brink

Bestuurslid

feb-18

feb-23

0

2k

1

Nigua

24

8. BEGROTING 2018
Begroot

2018

Werkelijk

2017

€

€

€

€

BATEN
115.000

118.131

Baten uit gezamenlijke acties

-

-

Baten Uit acties van derden

-

-

100

8

Baten uit eigen fondsenwerving

Rentebaten en baten uit beleggingen

118.139

115.100

LASTEN

Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties
Kosten beheer en administratie

Som der baten en lasten

105.000

112.090

5.200

5.957

-

-

4.800

4.998
115.000

123.045

100

-4.906

100

-4.906

91%

95%

Bestemming positieve resp. negatieve saldo:

-

mutatie bestemmingsreserve huisvesting

dovenschool Boca Chica
Besteed aan:
-

projecten

-

kosten fondsenwerving

5%

5%

-

kosten acties

0%

0%

-

beheer en administratie

4%

4%

-

donatie resp. onttrekking aan bestemmingsreserve

0%

-4%
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9.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na verwerking voorstel bestemming exploitatieresultaat)

31 december 2016

31 december 2017
€

€

€

€

ACTIVA
Vorderingen
36,275

35.921

Banken

25.549

30.559

Totaal activa

61.824

66.480

Overlopende activa

Liquide middelen

PASSIVA
Reserves
Continïteitsreserve

25.000

Bestemmingsreserve

35.274

25.000
40.180
60.274

65.180

1.550

1.300

61.824

66.480

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva
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9.2 EXPLOITATIEREKENING OVER HET VERSLAGJAAR 2017
Werkelijk

2017

Begroot

2017

Werkelijk

C

C

€

€

2016

BATEN
118.131

115.000

115.778

Baten uit gezamenlijke acties

-

-

-

Baten Uit acties van derden

-

-

-

8

200

82

Baten uit eigen fondsenwerving

Rentebaten en baten uit beleggingen

115.860

115.200

118.139
LASTEN

Kosten eigen fondsenwerving

5.113

6.500

5.957

Kosten acties
Kosten beheer en administratie

Totaal beschikbaar voor doelstelling

3.500

4.998
10.955

10.000

107.184

105.200

106.001

112.090

105.000

115.872

Besteed aan doelstelling
Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek

-9.871

Saldo
Het resultaat is ten laste gebracht van:
Bestemmingsreserve huisvesting dovenschool Boca Chica

-4.906

200

-9.871

Besteed aan:
-

projecten

95%

91%

100%

-

kosten fondsenwerving

5%

6%

5%

-

kosten acties

0%

0%

0%

-

beheer en administratie

4%

3%

4%

-4%

0%

-9%

vrijval /donatie bestemmingsreserve
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9.3 TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2016

31-12-2015

€

€

VORDERINGEN
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kwartaalbijdrage (le kw. volg, boekjaar)

24.000

23.646

Vooruitbetaalde onderhoudskosten Flor Naciente

12.275

12.275

36.275

35.921

Met ingang van het jaar 2007 is besloten om van de gelden
bestemd voor Flor Naciente, zie hiervoor de toelichting bij
bestemmingreserve op pagina 29, de helft te besteden aan
onderhoud van de school. Omdat het onderhoud al enige
tijd niet meer wordt uitgevoerd, is er in de Dom. Rep.
een openstaand tegoed ontstaan voor dit onderhoud,
welk tegoed eind 2016 groot € 12.275 was.
In 2017 is deze post gehandhaafd op € 12.275.
De bankrekening in de Dominicaanse Republiek waarop
gelden vanuit Nederland worden gestort en waarvan
betalingen worden gedaan ten behoeve van de verschillende
doelen, heeft op 31 december 2017 een positief saldo van
€ 64.618.
Wisselkoers per 31-12-2017: 1 € = 58,01 Dominicaanse
peso.
LIQUIDE MIDDELEN
Banken
Rabobank 3611.20.508

292

801

Rabobank 3407.09.103

166

161

24.391

29.016

683

564

17

17

25.549

30.559

Rabobank 3045.118.054
ING Bank 5687917
ING Bank 5687917 Plusrekening

31-12-2017

31-12-2016

€

€

RESERVES
Contin uïteitsreserve
Er wordt een continuïteitsreserve aangehouden ter grootte van
een bedrag dat, geschat, in de toekomst gemiddeld per
kwartaal naar de projecten in de Dominicaanse Republiek
wordt overgemaakt. Dit bedrag is begroot op € 25.000.
Met dit bedrag kunnen in ieder geval voor een kwartaal
calamiteiten worden opgevangen.
Stand per 1januari
Mutaties boekjaar
Stand per 31 december

25.000

25.000

-

-

25.000

25.000

Bestemmingsreserve
Eind jaren negentig is de bouw van een schoolgebouw
in Boca Chica gerealiseerd door de voormalige werkgroep
Dominicaanse Republiek van Wereldkinderen. In dit gebouw
werd de school "Flor Naciente" ondergebracht. Veel kinderen
op deze school werden in het verleden gesponsord door
sponsorouders uit Nederland. Vooral door het overlijden
van de directrice van deze school, is de school inmiddels
niet meer actief. De stichting is thans bezig te bewerkstelligen dat dit schoolgebouw behouden blijft voor
doelen waarvoor de stichting zich sterk maakt.
Mogelijk dat ook de door de stichting ondersteunde
dovenschool "Cessa" (v/h 'Cassa') in Boca Chica daar
gehuisvest kan worden.
Als het lukt dit gebouw voor de doelen van de stichting
te behouden, is een grote opknapbeurt nodig, reden
waarom deze reserve in het leven geroepen is.
Het behoud van het gebouw voor doelen van de
stichting is een moeizaam juridisch proces.
De stichting heeft daarom besloten om
deze reserve ook te gebruiken voor andere dringende
zaken die naar het oordeel van de stichting vallen
binnen het doel van de stichting.
De jaarlijkse resultaten worden bij deze reserve gevoegd
c.q. daarop in mindering gebracht.
Stand per 1januari

40.180

50.051

Mutatie uit resultaatbestemming

-4.906

-9.871

Stand per 31 december

35.274

40.180
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31-12-2017

31-12-2016

ri

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Overlopende passiva
Nog te betalen kosten CBF
Nog te betalen accountantskosten

250

-

1.300

1.300

1.550

1.300

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
In de Dominicaanse Republiek is er een verplichting voor werkgevers
om bij het einde van een dienstverband een premie te betalen, gerelateerd
aan de duur van het dienstverband en de hoogte van het salaris,
welke premie kan worden vergeleken met een pensioenpremie.
De omvang van de premie wordt berekend bij het einde van
het dienstverband.
Voor de stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek speelt
dit thans voor haar secretaresse in de Dominicaanse Republiek.
Hoeveel premie er voor haar ultimo 2017 is opgebouwd is lastig
te beoordelen vanwege enigszins onduidelijke regelgeving in de
Dominicaanse Republiek, die bovendien nogal onderhevig is
aan wijzigingen.
Er wordt rekening gehouden, ultimo 2017, met een nog te
betalen pensioenpremie van ca. € 5.500.

L
gel

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
2016

2017

9.4 SPECIFICATIES VAN POSTEN OP DE EXPLOITATIEREKENING

€

€

€

€
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving:
Bijdragen van (vaste) sponsors en donateurs

83.351

82.562

Overige giften en schenkingen

29.188

27,683

Opbrengst erwtensoepactie

5.533

5.592
118.131

115.778

8

82

118.139

115.860

Rentebaten
Rente op spaarrekening
Totaal van de baten
KOSTEN
Kosten eigen fondsenwerving
Reis- en verblijfskosten Dom. Republiek

2.955

Kosten erwtensoepactie

3.002

Kosten van mailingen en promoties

1.144
2.926
1.043

-

5.113

5.957
Kosten beheer en administratie
Algemene kosten
Accountantskosten
Kosten CRE
Kosten telefoon / internet
Kantoorbenodigdheden

1.260

1.269

250

380

60

120

98

335

Portokosten

441

404

Druk- en kopieerkosten

768

216

1.282

1.389

4.159

4.113

Overige algemene kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten:
Kosten en rente van banken

633

839

Totaal van de kosten

4.998

4.746

10.955

9.859

Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek
Rechtstreeks overgemaakt naar de projecten
Overgemaakt via Wilde Ganzen, exclusief bijdrage Wilde Ganzen

112.017

107.656

3.855

4.434
112.090

115.872
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9.5 VERSCHILLENANALYSE REKENING VERSUS BEGROTING 2017
Werkelijk

2017

Begroot

2017

C

€

C

C

Verschil
€

€

BATEN
118.131

115.000

3.131

Baten uit gezamenlijke acties

-

-

-

Baten uit acties van derden

-

-

-

8

200

192

Baten Uit eigen fondsenwerving

Rentebaten en baten uit beleggingen

118.139

115.200

2.939

LASTEN
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties
Kosten beheer en administratie

5.957

6.500

-543

-

-

-

4.998

Totaal beschikbaar voor doelstelling

1.165

3.500
10.955

10.000

522

107.184

105.200

2.317

112.090

105.000

7.090

-4.906

200

-4.706

-4.906

200

-4.906

Besteed aan doelstelling
Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek

Saldo
Het resultaat is ten laste van de Bestemmingsreserve
huisvesting dovenschool Boca Chica gebracht
De belangrijke verschillen verklaard
Baten
Debaten uit eigen fondsenwerving waren ruim C 3.100 hoger dan begroot.

Zowel de bijdragen van vaste sponsors! donateurs als ook de overige giften en schenkingen waren iets hoger dan in 2016.
Kosten
De post "Lasten' wijkt niet in belangrijke mate af van de begrote post 'lasten'. De kosten eigen fondsenwerving waren wat lager dan begroot,
de kosten beheer en administratie waren juist wat hoger dan begroot. In de begroting 2018 is hier rekening mee gehouden.
De bestedingen aan projecten in de Dominicaanse Republiek zijn ook in 2017 Weer hoger dan begroot.
Net zoals in 2016 is de stichting in 2017 van mening geweest dat de bestemmingsreserve voor het schoolgebouw van Flor Naciente in
Boca Chica ook anderszins kan worden aangewend indien dringende zaken om financiële ondersteuning vragen.
Gezien het moeizame proces betreffende het schoolgebouw in Boca Chica is niet te verwachten dat de bestemmingsreserve voor
het schoolgebouw binnen afzienbare tijd nodig zal zijn.
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9.6 LASTENVERDELING: SPECIFICATIE EN VERDELING VAN KOSTEN 2017

Projecten

Eigen fonds- Acties

Beheer

Dom. Rep.

werving

en adm. 2017

€
Afdrachten
Publiciteit en communicatie

€

€

Totaal

€

€

112.090

-

-

-

112.090

-

5.957

-

-

5.957

-

loo

-

4.898

4.998

112.090

6.057

-

4.898 123.045

Reiskosten
Kantoor en algemene kosten

j
kl 1,

1v14 l
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9.7 WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN GRONDSLAGEN RESULTAATBEPALING
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9,
Boek 2 BW, waarbij de Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties is gevolgd.
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de
bepaling van het resultaat, is de verkijgingsprijs of de vervaardigingsprijs.
Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden
en zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen
De reserves worden aangehouden voor specifieke doelen. Voor een nadere toelichting
hierop wordt verwezen naar de toelichting op de balans per 31 december 2017.
GRONDSLAGEN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangsten van fondswervende
activiteiten en acties enerzijds, en anderzijds de bestedingen aan goede doelen en andere
lasten van het jaar.
Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt.
Verliezen c.q. kosten/toezeggingen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde
van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

I JU

Olt

I
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9.8 OVERIGE GEGEVENS
Doel van de stichting
In artikel 2 van de statuten is het doel van de stichting omschreven:
De stichting zet zich in voor de Rechten van het Kind in de Dominicaanse Republiek, dit vanuit de
volgende gedachte. Kinderen hebben recht op een liefdevol thuis dat bescherming biedt tegen
ondervoeding, verwaarlozing, uitbuiting en misbruik, een thuis dat recht geeft op een identiteit,
op onderwijs en vorming, op sociale zekerheid en een toereikende levensstandaard. Bijzondere
bescherming hierbij gelden de kinderen in pleeggezinnen, grootoudergezinnen,
adoptiegezinnen, tehuizen en gehandicapte kinderen.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
-

lokale organisaties in de Dominicaanse Republiek, die projecten uitvoeren in het kader van de

doelstelling van de stichting, geldelijk, materieel of anderszins te ondersteunen;
-

publiciteit te geven aan haar werkwijze door het geven van voorlichting, het schrijven van

artikelen ten behoeve van de media, het twee maal per jaar uitbrengen van een nieuwsbrief,
het inzetten van een website ten behoeve van de informatieverstrekking aan sponsors,
donateurs en anderen, alsmede door het verstrekken van financiële verantwoording met
betrekking tot de besteding van de gelden;
-

overige activiteiten die dienstbaar kunnen zijn aan het realiseren van haar doel;

-

het ter controle van de voortgang van de projecten periodiek bezoeken van de projecten

in de Dominicaanse Republiek.
Realisatie van het doel ¡n 2017
Ook in 2017 kon de stichting, dankzij de bijdragen van vele sponsors en donateurs, er mede
voor zorgdragen dat kinderen, opgenomen in het sponsorprogramma in de Dominicaanse
Republiek, onderwijs konden volgen. Tevens werd in individuele gevallen ondersteuning
gegeven bij medische en/of sociale problemen.
Met de projectmedewerkers ter plaatse is steeds intensief contact om de beschikbare
middelen zo effectief mogelijk in te zetten.
Statutaire regeling omtrent vaststelling jaarrekening
Conform artikel 11 van de statuten is het bestuur verplicht om jaarlijks binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op te maken
en vast te stellen.
Vanaf het boekjaar waarin de Raad van Toezicht is ingesteld, dit is vanaf 2012,
behoeven de balans en de staat van baten en lasten goedkeuring van de Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht is bevoegd het bestuur decharge te verlenen voor zijn bestuur.
Voorstel bestemming resultaat
Het bestuur stelt voor het exploitatieresultaat in mindering te brengen op de bestemmingsreserve.

35

9.9 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT

AC CO U NIANT S

ETL ACCOUNTANTS B.V.

/ ETL ACCOUNTANTS B.V. / Postbus 553 /

7000 AN Doetinchem /

Koopmanslaan 29
7005 8K Doetinchem
Nederland

Raad van Toezicht van
Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek
Barchemseweg 90
72413G LOCHEM

Postbus 553
7000 AN Doetinchem
Nederland
T 0314 36 98 20
F 0314 36 98 21
E info@tetlnederland.nl
www.etlnederland.nl
IBAN NL75 RABO 0306 219 751
BIC RABONL2U
KVK 09098099
BTW NL806974497B01

Doetinchem, 24 juli 2018

JG/mve/5754020/0049813

Member of the ETL- Group

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Geachte leden Raad van Toezicht,
A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek te Steenderen
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek
per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2017;
1.
de winst- en verliesrekening over 2017; en
2.
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
3.
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek, zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening ged rags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Op onze dienstverlening zijn
algemene voorwaarden van
toepassing, zie
www,etlnederland. nl

ACCOUNTANTS

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie,

die bestaat uit:
-

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamhéden zijn wij van mening dat de andere informatie:
-

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van RJK C2 Kleine fondsenwervende organisaties vereist
is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJK
C2 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het
opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met RJK C2.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen
en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
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beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Voor een overzicht van onze verantwoordelijkheden inzake de controle van de jaarrekening
verwijzen wij naar de website van de NBA www.nba.nl (Standaardpassages in controleverklaring).

Met vriendelijke groet,

J.S. Gerritsen RA

II ETL Accountants B.V.
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