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1. VAN HET BESTUUR
Al enige jaren zijn we bezig om nieuwe bestuursleden te vinden. Enkele bestuursleden
zijn al ruim 30 jaar betrokken bij de projectgroep, in de huidige stichting en in haar voorganger als
onderdeel van de Vereniging Wereldkinderen.
In het vorig jaarverslag maakten we melding van een enthousiast kandidaat-bestuurslid, Ilse Jansen.
Zij is inmiddels toegetreden tot het bestuur.
Toch leek het er eind 2018 op dat de stichting zou moeten kiezen voor het niet meer starten van
nieuwe projecten en het geleidelijk afbouwen van bestaande projecten. In de loop van 2018 gaf een
aantal bestuursleden namelijk te kennen in 2020 hun werkzaamheden voor de stichting te willen
beëindigen.
Een van de vertrekkende bestuursleden is Gea Moser, voorzitter, al meer dan 35 jaar boegbeeld van
de projecten in de Dominicaanse Republiek. Tevens treden in 2020 af als bestuurslid Francis
Lammers en Dini van Leussen, beiden eveneens al ruim 30 jaar betrokken bij de projecten.
Op het moment van het schrijven van dit stuk is de bestuurlijke situatie van de stichting echter een
stuk rooskleuriger geworden. Ilse is in 2018 al toegetreden tot het bestuur, in 2019 zijn er nog drie
nieuwe bestuursleden bijgekomen: Marieke van Suijlen, Conny van der Molen en Koot Jedeloo.
In dit jaarverslag zijn onder punt 4 foto’s opgenomen uit de afgelopen jaren, van Gea tijdens haar
werkzaamheden voor, en vele bezoeken aan, de projecten, alsook foto’s van de andere vertrekkende
bestuursleden Francis en Dini.
Ook onze administrateur, Arnold Smits, neemt in 2020 afscheid. Arnold heeft de afgelopen jaren veel
werk verzet met het onderbrengen van de sponsoradministratie in een database en heeft deze
steeds verder geperfectioneerd.
Het zal uiteraard anders worden zonder de vertrekkende bestuursleden, maar gezien het
enthousiasme van de nieuwe bestuursleden hebben we alle vertrouwen in een goede voortzetting
van de projecten en mogelijk het opzetten van nieuwe projecten.
Wat wel zorgen baart is de daling van de baten in 2018 met ca. 15 % ten opzichte van het
gemiddelde van de jaren 2016 en 2017. Met name de baten met een incidenteel karakter bleven wat
achter. We zullen er hard aan moeten trekken om de baten weer op het niveau van 2016 en 2017 te
krijgen, een mooie taak voor het nieuwe bestuur…
Wij willen eenieder weer hartelijk bedanken voor de ondersteuning van onze projecten in 2018. 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 15 juli 2019.
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2. ORGANISATIE
Bestuur en administratie
Het bestuur van de stichting is eind 2018 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
I. (Ilse) Jansen, 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
E.H. (Liesbeth) Nap, lid
J.H. (Jack) Westerbeek, secretaris

2

Verslag Raad van Toezicht Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek over 2018
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 geeft ook een belangrijke adviserende rol. In het verslagjaar 2018
heeft Greet Eppink, conform rooster van aan – en aftreden, afscheid genomen in de vergadering van
23 juli 2018. De voorzitter dankt Greet voor haar inzet en spreekt zijn waardering uit voor haar grote
betrokkenheid bij de stichting. In diezelfde vergadering is Jack Westerbeek toegetreden tot de Raad
van Toezicht. De samenstelling is nu als volgt: Liesbeth Nap (lid), Jack Westerbeek (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 c.q. bevoegdheden; goedkeuring jaarverslag en jaarrekening; benoemen van
een externe 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 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 mogen maximaal 2 termijnen
van 4 jaar zitting hebben in de Rvt (maximaal 8 jaar). De leden van de RvT opereren onafhankelijk van
het bestuur en hebben geen uitvoerende taken te vervullen. Ze ontvangen geen vergoeding voor hun
toezichthoudende taken.
Verslagjaar 2018
In het voorjaar van 2018 heeft de voorzitter van de RvT een gesprek gehad met Gea Moser, de
voorzitter van het bestuur. Gea is al vanaf de oprichting de spil en dragende kracht van de stichting.
De voorzitter heeft met haar gesproken over de beëindiging van haar werkzaamheden binnen de
stichting op termijn. Gea heeft in dit gesprek aangegeven dat zij haar werkzaamheden wenst af te
ronden in het voorjaar van 2020. Gezien haar voorname rol binnen de stichting en de taken die zij
samen met haar partner Arnold vervult zowel in Nederland als in de Dominicaanse Republiek is het
zaak om gericht te bekijken hoe en door wie de activiteiten van de stichting gecontinueerd kunnen
worden na 2020. In de vergadering van 23 juli 2018 heeft de RvT het besluit genomen om samen met
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een delegatie van het bestuur een aantal opties te verkennen met betrekking tot de toekomst van de
stichting over het al dan niet zelfstandig voortbestaan. De noodzaak om dit gesprek te voeren werd
vergroot nadat meerdere bestuursleden te kennen hadden gegeven de werkzaamheden ten behoeve
van de stichting te willen beëindigen op termijn.
Een zogeheten brainstormsessie over de continuïteit en de activiteiten van de stichting zoals
afgesproken in de vergadering van 23 juli 2018 heeft op 10 oktober 2018 plaatsgevonden. In deze
bijeenkomst hebben een zestal scenario’s de revue gepasseerd. In een toelichtende brief d.d. 17
oktober 2018 van de RvT gericht aan het bestuur is gevraagd een uitspraak te doen over deze
scenario’s, waarbij de RvT het als haar verantwoordelijkheid ziet dat het bestuur aan de slag gaat met
een realistisch en haalbaar scenario waarmee een perspectief geschetst kan worden aan de kinderen
en medewerkers in de Dominicaanse Republiek.
Middels enkele wervingscampagnes is het bestuur er in geslaagd een aantal nieuwe bestuursleden
aan te trekken. Met name door de inspanningen van de nieuwe bestuursleden is een concept
strategisch beleidsplan 2019-2023 tot stand gekomen waarin het bestuur de plannen voor
de komende vijf jaren heeft vastgelegd.
In de RvT vergadering van 23 juli 2018 is de door het bestuur vastgestelde jaarrekening goedgekeurd
door de RvT. In deze vergadering is tevens het besluit genomen om voor de jaarrekening 2018, uit
kostenoverweging, te volstaan met een samenstellingsverklaring van een extern accountant
(wettelijk toegestaan). Mocht naderhand blijken dat er bij derden behoefte bestaat aan een
controleverklaring dan kan deze alsnog worden geleverd.
Goedkeuring balans en staat van baten en lasten
De RvT keurt de balans per 31-12-2018 en de staat van baten en lasten 2018, zoals vastgesteld door
bestuur, goed en verleent decharge aan het bestuur

Namens de Raad van Toezicht
Fokko Witteveen (voorzitter)
Steenderen, maandag 29 juli 2019
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4. AFSCHEID VAN ENKELE BESTUURSLEDEN…….
Zoals vermeld in “Van het bestuur” zullen enkele bestuursleden afscheid nemen in 2020.
Dat is jammer, maar ook wel goed. Sommigen van hen hebben een dienstverband van (ruim) meer
dan 30 jaar erop zitten.
Alle vertrekkende bestuursleden hebben een eigen taak, sommigen, zoals Gea, voorzitter en
“frontvrouw” van de club wat meer in de schijnwerpers, anderen meer op de achtergrond werkend.
Maar allemaal belangrijk. Op de volgende bladzijden willen we de vertrekkende bestuursleden, Gea,
Arnold, Dini en Francis, aan de hand van fotomateriaal uit de afgelopen jaren bedanken voor hun
vele werk.

Al even geleden….
De eerste sponsorreis in 1987, en het eerste sponsorkind van Gea.
Nr. 16-340…..
Hij woonde op de playa van Nigua achter een bar/discotheek in een hokje bij zijn oma die daar vis
bakte. Isidro is ongeveer 8 jaar gesponsord en hij is tot de 4e klas van de basisschool gekomen.
Dus niet erg succesvol. Maar elke reis kwam hij eventjes dag zeggen en nog een poging wagen om
weer naar school te gaan. Op verzoek van Gea namen de leerkrachten hem dan weer aan en drie
weken later was het weer gebeurd.
Gelukkig heeft dit Gea niet te zeer ontmoedigd….
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Sinds we niet meer onder de vleugels van de Vereniging Wereldkinderen vielen, zijn de projecten
ondergebracht in een eigen stichting. Dat betekende uiteraard dat we meer zaken zelf moesten gaan
regelen die voorheen door Wereldkinderen werden verzorgd.
Een van de belangrijkste dingen die we zelf moesten gaan opzetten was de sponsoradministratie.
Welke kinderen zitten in het programma? Zijn er foto’s van de kinderen? Hoe gaan de sponsors en
donateurs betalen? Met meer dan 400 sponsorbijdragen een enorme klus dus.
Gelukkig kregen we een goede administrateur: Arnold, partner van Gea.
Hij is vele keren met Gea mee geweest op projectbezoek, op welke reizen de nodige foto’s werden
gemaakt, zowel periodiek van bestaande sponsorkinderen alsook foto’s van nieuwe
sponsorkinderen.
Bij zijn afscheid zal Arnold een prachtig database-bestand overdragen aan zijn opvolger.
Nieuwe foto’s…….
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Dini en haar man Jos hebben jarenlang een meisje gesponsord, Leiby, vanaf dat ze nog heel jong was
tot en met haar universitaire opleiding bedrijfskunde.
Ze hebben een speciale band met elkaar opgebouwd. Leiby is op uitnodiging van Dini en Jos twee
keer bij hen in Nederland op bezoek geweest, 1 x in de winter, 1 x in de zomer….

Leiby heeft een goede baan gevonden dankzij haar opleiding.
Het mooie is bovendien dat ze nu deel uitmaakt van onze Equipo in de Dominicaanse Republiek.
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Francis tijdens een van de projectbezoeken, hierboven op de Padre Zegri school In Nigua
met hun sponsorkind, hieronder met man Bert in Boba (Nagua).
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In 2015 werden Gea en Fanny onderscheiden door het Gemeentebestuur van Nigua voor hun werk
voor de lokale gemeenschap. Dat ging natuurlijk met de nodige plichtplegingen gepaard…

Bij die gelegenheid
werd tevens
een nieuw
practicumlokaal
voor biologie, scheien natuurkunde
geopend,
welke lokaal
vernoemd naar
Arianne Sweere, oud
medewerker van onze
organisatie en
gedurende lange tijd
begeleidster van Gea
tijdens haar
projectbezoeken.
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Jaarlijks wordt er in de voormalige gemeente Steenderen een huis-aan-huisactie
gehouden. Aanvankelijk werd erwtensoep verkocht, de laatste jaren worden kruidkoeken verkocht,
logistiek wat makkelijker…
Dank zij de hulp van zo’n 70 vrijwilligers die helpen met de verkoop, vergt de hele actie slechts
zo’n 2-3 uur.
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Uiteraard vergt een dergelijk actie wel de nodige voorbereiding.
Francis en Dini zijn al vanaf het begin van de acties, ca. 10 jaar geleden, naast andere vrijwilligers,
namens het bestuur betrokken bij de organisatie en daar jaarlijks behoorlijk druk mee.
Gelukkig betekent het einde van het bestuurslidmaatschap van hen nog niet dat zij hun bemoeienis
met deze actie stopzetten….
Ieder jaar wordt de opbrengst van de actie bestemd voor een bepaald doel in de Dominicaanse
Republiek. We dienen de actie dan tevens in bij de organisatie Wilde Ganzen, die onze opbrengst,
na goedkeuring van het doel, met 50 % verhoogt!
Tot op heden heeft Wilde Ganzen nog geen van onze doelen afgekeurd!

Een van de doelen van
de erwtensoep / koekacties:
speelplaats bij “onze”
dovenschool Cessa, Boca Chica.
Inmiddels gerealiseerd.

Een ander doel
van onze
erwtensoep /
koekacties:
instrumenten
voor
muziekonderwijs
in Cabarete.
Lokale
initiatiefnemer:
Maria Elena,
oud-sponsorkind,
thans
advocate in de
Dom. Republiek
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Er was nog wat meer geld nodig voor de muziekinstrumenten dan alleen de opbrengst van de
erwtensoek / koekactie.
Gea hield, samen met Arnold, een “sponsorloop” op hoogte in Zuid Spanje.
Vooral voor Gea, gezien haar hoogtevrees. een prestatie van formaat.
En er kwam genoeg geld binnen!
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Er is in de afgelopen 30 – 35 jaar veel bereikt in de projecten, het is feitelijk onmogelijk om daar een
volledige opsomming van te geven.
We beperken ons tot een wat meer recent verhalen waar we trots op zijn.
Esculea Taller

Vianey, doof meisje uit Nigua, heeft 15 jaar in ons sponsorprogramma gezeten en hulp van dezelfde
sponsor gehad. Nu in een leertraject aan de Escuela Taller in Santo Domingo, een school waar
kinderen onderwijs krijgen in allerlei ambachtelijke vaardigheden.
Recent hebben we met behulp van sponsors in Nederland een pottenbakkersdraaischijf en een
pottenbakkersoven aan Escuela Taller kunnen overhandigen, een welkome aanvulling op hun
praktijkprogramma.
Vianey heeft plannen om haar eigen atelier te beginnen…

Escuela Taller is gehuisvest in een oude
kloosterruïne in Santo Domingo.
De leerlingen helpen mee met de
renovatiewerkzaamheden.
Prachtig praktijkonderwijs!
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Meisjes Mojica en gezin van Denice
Op de foto de beide meisjes Mojica uit een gezin waarvoor we een huisje bouwden zodat er eindelijk
een veilige en hygiënische ruimte was voor moeder met 6 kinderen. En allemaal naar school
natuurlijk!

Hieronder het gezin van Denice uit San Pedro de Macoris die om dezelfde reden als de meisjes
Mojica ook een huis nodig hebben. We zorgen nu dat ze in een gehuurde woning zitten. De meisjes
veilig, de woonomgeving hygiënisch. En allemaal naar school.
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En zo zijn er, naast de gebruikelijke problematiek, veel zaken die goed lopen.
Gea, Arnold, Francis en Dini, bedankt voor jullie bijdragen.
De overdracht van taken aan de nieuwe bestuursleden is al begonnen.
Met veel enthousiasme zijn Ilse, Marieke, Conny en Koot begonnen.
We hebben alle vertrouwen erin dat de voortzetting van de bestaande projecten,
en eventueel het opzetten van nieuwe, gaat lukken.
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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 2018.
2018
€

%

€

Uitgaven:
- Project Nigua
- Project San Francisco de Macoris
- Project San Pedro de Macoris
- Project Nagua
- Project Boca Chica Cessa
- Project ENED
- Algemene kosten
- Medische kosten
- Salarissen
- Sociale premies
- Bankkosten
- Onderhoud bussen
- Kerst alle projecten
- Uitgaven Juan Peña
- Uitgaven i.v.m. ontvangen geld Wilde Ganzen
- Uitgaven i.v.m. overige speciale giften
- Reiskosten
- Uitgaven i.v.m. Ezopa
- Uitgaven Universiteit Moises (Nagua)
- Uitgaven Yelaini
- Extra uitgaven universiteit Kelvia
Totaal projectuitgaven

26,6
10,4
2,1
6,5
25,5
2,3
1,7
1,1
3,5
1,2
0,2
3,4
3,9
1,8
4,9
3,0
0,7
0,2
0,1
0,5
0,5
100,0

21.952
8.557
1.701
5.382
20.977
1.865
1.438
877
2.889
1.022
129
2.795
3.239
1.486
4.056
2.462
546
172
103
378
378
82.404

Bij dit overzicht zijn de uitgaven in Dominicaanse peso omgerekend tegen een gemiddelde
wisselkoers in 2018 van 1 € = 58,16 Dominicaanse peso.
N.B.: deze uitgaven sluiten niet aan bij 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.
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6. BEZOLDIGING EN NEVENFUNCTIES FUNCTIONARISSEN
BEZOLDIGING- EN VERGOEDINGENBELEID
De leden van het 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, Zelhem
- Penningmeester Stichting Needs Havezathe Cultuurfonds, Neede
- Penningmeester Vereniging van Eigenaren Buitengoed Bos en Enk, Zelhem
Ilse Jansen, bestuurslid
- Mede-eigenaar van Carré Financieel Advies & Consultancy, Doetinchem
- Gewaarborgde Hulp voor een aantal relaties, juiste zorg voor mensen met een PGB
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)
Liesbeth Nap, lid
- Zelfstandig organisatie-adviseur, Steenderen
Jack Westerbeek
- Eigenaar van "4 even interim-management", Deventer
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7. ZITTINGSTERMIJNEN BESTUURSLEDEN
Om de continuïteit te waarborgen zullen bestuursleden zo veel mogelijk aftreden en/of
herkiesbaar zijn in elkaar opvolgende jaren, telkens voor een zittingsperiode van 5 jaren.
In 2018 is Chris van den Brink afgetreden en herbenoemd.
Het rooster van aftreden is thans als volgt:
Naam

Functie

Gea Moser
Francis Lammers
Jan Niessink
Dini van Leussen
Chris van den Brink

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Toegetreden /
herbenoemd op

Aftreden en/of
herkiesbaar op

feb-16
feb-15
feb-14
feb-14
feb-18

feb-21
feb-20
feb-19
feb-19
feb-23

In 2018 is Ilse Jansen toegetreden tot het bestuur.
In 2019 zijn er 3 nieuwe bestuursleden gekomen, Marieke van Suijlen, Conny van der Molen en
Koot Jedeloo.
In 2020 zullen Gea Moser, Francis Lammers en Dini van Leussen afscheid nemen als bestuurslid.
In 2019 zal een nieuw rooster van aftreden worden opgesteld.
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8. BEGROTING 2019
Begroot
€

2019
€

Werkelijk
€

2018
€

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

115.000

99.564

Baten uit gezamenlijke acties

-

-

Baten uit acties van derden

-

-

Rentebaten en baten uit beleggingen

100

115.100

99.564

LASTEN

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

105.000

95.954

5.200

6.001

-

-

4.800

5.038
115.000

106.993

100

-7.429

- mutatie bestemmingsreserve huisvesting
dovenschool Boca Chica

100

-7.429

Besteed aan:
- projecten
- kosten fondsenwerving
- kosten acties
- beheer en administratie
- dotatie resp. onttrekking aan bestemmingsreserve

91%
5%
0%
4%
0%

96%
6%
0%
5%
-7%

Som der baten en lasten
Bestemming positieve resp. negatieve saldo:
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9.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking voorstel bestemming exploitatieresultaat)

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€

€

ACTIVA
Vorderingen
Overlopende activa

19.503

36.275

Banken

34.742

25.549

Totaal activa

54.245

61.824

Liquide middelen

PASSIVA
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

25.000
27.845

25.000
35.274
52.845

60.274

1.400

1.550

54.245

61.824

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva
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9.2 EXPLOITATIEREKENING OVER HET VERSLAGJAAR 2018
Werkelijk
€

2018
€

Begroot
€

2018
€

Werkelijk
€

2017

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

99.564

115.000

118.131

Baten uit gezamenlijke acties

-

-

-

Baten uit acties van derden

-

-

-

Rentebaten en baten uit beleggingen

-

100

8

99.564

115.100

118.139

LASTEN

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties
Kosten beheer en administratie

6.001

5.200

5.957

-

-

-

5.038

4.800

4.998

11.039

10.000

10.955

88.525

105.100

107.184

Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek

95.954

105.000

112.090

Saldo

-7.429

100

-4.906

-7.429

100

-4.906

96%
6%
0%
5%
-7%

91%
5%
0%
4%
0%

95%
5%
0%
4%
-4%

Totaal beschikbaar voor doelstelling

Besteed aan doelstelling

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

Besteed aan:
- projecten
- kosten fondsenwerving
- kosten acties
- beheer en administratie
- vrijval /dotatie bestemmingsreserve
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9.3 TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2018
€

31-12-2017
€

VORDERINGEN
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kwartaalbijdrage (1e kw. volg. boekjaar)
Vooruitbetaalde onderhoudskosten Flor Naciente

7.228
12.275

24.000
12.275

19.503

36.275

15.103
420
18.935
267
17

292
166
24.391
683
17

34.742

25.549

Met ingang van het jaar 2007 is besloten om van de gelden
bestemd voor Flor Naciente, zie hiervoor de toelichting bij
bestemmingreserve op pagina 23, 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 2017 groot € 12.275 was.
In 2018 is deze post gehandhaafd op € 12.275.
In 2019 zullen de mogelijkheden voor een alternatieve
besteding worden onderzocht omdat het steeds minder
waarschijnlijk wordt dat dit onderhoud nog aan de orde
zal komen.
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 2018 een positief saldo van
€ 61.993.
Wisselkoers per 31-12-2018: 1 € = 57,96 Dominicaanse
peso.
LIQUIDE MIDDELEN
Banken
Rabobank 3611.20.508
Rabobank 3407.09.103
Rabobank 3045.118.054
ING Bank 5687917
ING Bank 5687917 Plusrekening

22

31-12-2018
€

31-12-2017
€

RESERVES
Continuïteitsreserve
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 1 januari
Mutaties boekjaar

25.000
-

25.000
-

Stand per 31 december

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. De school is inmiddels
niet meer actief.
De stichting probeert al enige jaren te bewerkstelligen
dat dit schoolgebouw behouden blijft voor de 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 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming

35.274
-7.429

40.180
-4.906

Stand per 31 december

27.845

35.274
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9.6 LASTENVERDELING: SPECIFICATIE EN VERDELING VAN KOSTEN 2018

Projecten
Dom. Rep.
€
Afdrachten

Eigen fondswerving
€

Acties

Beheer
en adm.
€

€

Totaal
2018
€

95.954

-

-

-

95.954

Publiciteit en communicatie

-

6.001

-

-

6.001

Reiskosten

-

-

-

-

-

Kantoor en algemene kosten

-

-

-

5.038

5.038

95.954

6.001

-

5.038

106.993
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31-12-2018
€

31-12-2017
€

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

1.400

250
1.300

1.400

1.550

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 2018 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 2018, met een nog te
betalen pensioenpremie van, per saldo, ca. € 6.000.
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9.5 VERSCHILLENANALYSE REKENING VERSUS BEGROTING 2018
Werkelijk
€

2018
€

Begroot
€

2018
€

Verschil
€

€

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

99.564

115.000

-15.436

Baten uit gezamenlijke acties

-

-

-

Baten uit acties van derden

-

-

-

Rentebaten en baten uit beleggingen

-

100

-100

99.564

115.100

-15.536

LASTEN
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties
Kosten beheer en administratie

6.001

5.200

801

-

-

-

5.038

4.800

238

11.039

10.000

1.039

88.525

105.100

-16.575

Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek

95.954

105.000

-9.046

Saldo

-7.429

100

-7.529

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

-7.429

100

-7.529

Totaal beschikbaar voor doelstelling

Besteed aan doelstelling

De belangrijke verschillen verklaard
Baten
De baten uit eigen fondsenwerving waren ruim € 15.500 lager dan begroot.
In vergelijking met de baten in 2017 daalden de bijdragen van vaste sponsoren met ca. € 5.300, de overige giften en schenkingen daalden
met ca. 13.200.
Kosten
De post kosten eigen fondsenwerving is ca. € 800 hoger dan begroot, de post kosten beheer en administratie is ruim € 200 hoger dan begroot.
De bestedingen aan projecten in de Dominicaanse Republiek zijn 2018 ca. € 9.000 lager dan begroot.
Dit houdt verband met de lagere, dan verwachte, inkomsten in 2018.
Het exploitatietekort van € 7.429 wordt net als in 2017 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve voor het opknappen van het schoolgebouw
van Flor Naciente in Boca Chica. Het is steeds minder waarschijnlijk dat (een deel van) deze reserve voor het oorspronkelijke doel zal worden
aangewend.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
9.4 SPECIFICATIES VAN POSTEN OP DE EXPLOITATIEREKENING

2018
€

€

2017
€

€

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving:
Bijdragen van (vaste) sponsors en donateurs
Overige giften en schenkingen
Opbrengst koekactie / erwtensoepactie

78.004
15.980
5.580

Rentebaten
Rente op spaarrekening
Totaal van de baten

83.351
29.188
5.592
99.564

118.131

-

8

99.564

118.139

KOSTEN
Kosten eigen fondsenwerving
Reis- en verblijfskosten Dom. Republiek
Kosten koekactie / erwtensoepactie
Kosten van mailingen en promoties

2.615
3.386
-

2.955
3.002
6.001

Kosten beheer en administratie
Algemene kosten
Accountantskosten
Kosten CBF
Kosten telefoon / internet
Kantoorbenodigdheden
Portokosten
Druk- en kopieerkosten
Overige algemene kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten:
Kosten en rente van banken

1.416
588
430
942
1.043

1.260
250
60
98
441
768
1.282

4.419

4.159

619

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

5.957

839
5.038

4.998

11.039

10.955

92.468
3.486

107.656
4.434
95.954

112.090
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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 verkrijgingsprijs 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 2018.
GRONDSLAGEN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangsten van fonds wervende
activiteiten en acties enerzijds, en anderzijds de bestedingen aan goede doelen en andere
lasten van het jaar.
Baten worden slechts meegenomen 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.
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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 in 2018
Ook in 2018 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.
In 2018 is er wel sprake van minder baten voor de stichting dan in 2017, waardoor er minder geld
aan de projecten ten goede kan komen.
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.
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