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1. VAN HET BESTUUR
Inmiddels zijn we toe aan het 5e jaarverslag van onze Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek.
In 2011 zijn we losgekomen van de Vereniging Wereldkinderen in Den Haag omdat Wereldkinderen
zich terugtrok uit de Dominicaanse Republiek. Dat was wel even wennen! Het is natuurlijk prettig om
zelfstandig te zijn, maar het betekent ook dat je een aantal zaken zelf moet gaan regelen,
zoals de jaarverslaglegging, sponsoradministratie etc. Gelukkig hebben we veel mensen die zich voor
onze stichting inzetten: bestuursleden, raad van toezicht, externe accountant en de vele andere
vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten. Denk aan de ca. 60 vrijwilligers die ieder jaar mee
op pad gaan om erwtensoep te verkopen. Het zelfstandig worden is ons goed afgegaan!
In november 2015 werd een sponsorreis georganiseerd. De aanmelding voor de reis vond al in het
voorjaar van 2015 plaats omdat er natuurlijk de nodige zaken geregeld moesten worden: vliegtickets,
onderkomens, voorbereidingen ter plekke etc. Al snel was de reis “volgeboekt”, de groep bestond
uit 23 mensen, ongeveer het maximale aantal om er een prettige sponsorreis van te maken.
De sponsorreis was van 7 november tot en met 21 november 2015. Gea en Arnold vertrokken eind
oktober voor het reguliere jaarlijkse projectbezoek en natuurlijk om tezamen met onze secretaresse
Fanny de reis verder voor te bereiden.
Enkele deelnemers waren al vaker mee geweest met een sponsorreis, voor anderen was het allemaal
nieuw. Maar voor iedereen was het een indrukwekkende reis. Alle projecten zijn bezocht, voor
sommigen was er een ontmoeting met sponsorkinderen en natuurlijk was er ook ruimte om de
mooie Dominicaanse Republiek te ontdekken en te genieten van de vele aardige mensen, het mooie
strand en de zon.
Een hoogtepunt van de reis was de opening van het nieuwe practicum in Nigua.
Onder de gebruikelijke plichtplegingen, veel toespraken, de VIPS en wij onder een zonnescherm, de
andere mensen in de brandende zon, werd het lokaal geopend met de naam van onze veel te vroeg
overleden medewerkster Arianne Sweere. Een mooi eerbetoon.
Daarna een wervelende show van de leerlingen van de Padre Zegrischool op het schoolplein.
In dit jaarverslag zijn opgenomen, in punt 4 verslagen van enkele deelnemers aan de sponsorreis
alsmede een algemeen fotoverslag. Deze verslagen geven tevens een mooi inzicht in het reilen en
zelen van onze projecten in 2015.
Aan de dovenschool CASSA in Boca Chica werd in 2015 plotseling de huur opgezegd. Gelukkig werd
snel een nieuwe locatie gevonden. Het nieuwe onderkomen is veel ruimer dan voorheen , terwijl het
gebouw bovendien in een rustige wijk staat, met een groot speelplein er om heen. Dat schoolplein
moet nog worden ingericht, de opbrengst van de erwtensoepactie in februari 2016, ruim € 5.000
inclusief een bijdrage van Wilde Ganzen, is voor de inrichting van het speelplein bestemd.
In 2015 hebben we wederom veel kunnen doen aan het realiseren van onze doelstelling: het
opkomen voor de rechten van het kind in de Dominicaanse Republiek, vooral door hen in de
gelegenheid te stellen onderwijs te volgen en, waar nodig en mogelijk, hun thuissituatie te
verbeteren.
De totale baten in 2015 stegen met ca. € 2.850, waarbij wel zij opgemerkt dat de bijdragen van vaste
sponsors en donateurs met ca. € 1.500 daalden, terwijl de incidentele bijdragen met ruim
€ 5.200 stegen.
De zaak van het schoolgebouw van de school Flor Naciente in Boca Chica speelt ook na 2015 nog.
Gerechtelijk molens draaien langzaam, in de Dominicaanse Republiek nog wat trager…
Wij willen een ieder weer hartelijk bedanken voor de ondersteuning van onze projecten in 2015.
Voor veel kinderen was dat weer 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 13 juni 2016.
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2. ORGANISATIE
Bestuur en administratie
Het bestuur van de stichting is sinds haar oprichting als volgt samengesteld:
G.G.E.M. (Gea) Moser, voorzitter
T.M. (Doortje) Kroes, secretaris
J. (Jan) Niessink, penningmeester
A.B.M. (Dini) van Leussen - Straatman, bestuurslid
F.E.M. (Francis) Lammers – Rouweler, 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
J. (Hans) van Geel, lid
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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
Installatie en samenstelling:
De Raad van Toezicht (RvT) is ingesteld in 2012 en bestaat momenteel uit 3 leden. De
samenstelling is als volgt: Hans van Geel (lid), Greet Eppink (secretaris) en Fokko Witteveen
(voorzitter)
Het aantal leden van de RvT is minimaal drie, maximaal vijf.
Benoeming:
 De eerste maal wordt de RvT ingesteld door het bestuur (heeft plaatsgevonden in april
2012)
 Daarna worden de leden benoemd door de RvT zelf. De RvT benoemt uit haar midden
een voorzitter en secretaris
 De leden van de RvT mogen niet tevens bestuurslid zijn van de stichting
Taken (algemeen):
 Toezicht houden op het bestuursbeleid
 Toezicht houden op de algemene gang van zaken in de stichting
Meer specifieke taken:
 Benoeming bestuurders
 Goedkeuring jaarrekening en begroting
 Voorafgaande goedkeuring verlenen aan een aantal specifieke besluiten, waaronder de
benoeming van een extern accountant.
Functioneren:
 Minimaal één keer per jaar komt de RvT bijeen
 Minimaal één keer per jaar is er een gemeenschappelijke vergadering met het bestuur.
De vergadering wordt dan geleid door de voorzitter RvT
 De leden van de RvT ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als
toezichthouder
Verslagjaar 2015:
 De RvT is in 2015 tweemaal in vergadering bijeen geweest (16 maart en 1 juni). Er is
verslaglegging van deze vergaderingen.
 De RvT heeft eenmaal een vergadering bijgewoond van het bestuur (30 november). In
deze vergadering is opnieuw gesproken over vernieuwing en verjonging van het
bestuur. De RvT heeft er bij het bestuur op aangedrongen om actief te onderzoeken op
welke wijze de continuïteit en verjonging in de samenstelling van het bestuur
gerealiseerd kan worden, en gevraagd wat de ambities zijn van de zittende
bestuursleden. De RvT is bijgepraat over de ontwikkelingen in alle projecten. Tevens
is de RvT uitvoerig bijgepraat over de sponsorreis 2015, en is er met belangstelling
kennis genomen van het uitgebreide verslag over deze reis. De RvT heeft het bestuur
geadviseerd om met betrekking tot de profilering van de stichting optimaal gebruik te
maken van de mogelijkheden die sociale media biedt. Hiertoe zal contact worden
opgenomen met het ROC Graafschap college te Doetinchem. De RvT heeft het
bestuur laten weten dat de begroting 2016 is goedgekeurd.
 De RvT heeft in de vergadering van 1 juni, in aanwezigheid van de externe accountant
dhr. Gerritsen (Stolwijk&Kelderman), het jaarverslag 2014 goedgekeurd.
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Tot slot heeft de RvT een rooster van aan- en aftreden gemaakt om te voorkomen dat
na een eerste zittingsperiode de leden van de RvT niet gelijktijdig opstappen.

Goedkeuring balans en staat van baten en lasten:
De Raad van Toezicht keurt de balans per 31-12-2015 en de staat van baten en lasten 2015,
zoals vastgesteld door het bestuur, goed en verleent decharge aan het bestuur.

Namens de Raad van Toezicht van de stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek
Fokko Witteveen (voorzitter)
Steenderen, 13 juni 2016
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4.1 Fotoverslag Sponsorreis Dominicaanse Republiek 7 t/m 21 november 2015
We komen aan in Boca Chica, zeer vroeg in de ochtend, waar we overnachten.
De volgende dag verkennen we Boca Chica, Haïtiaanse schilders en veel vruchtenverkopers.
En een pinautomaat!

Ons vervoer voor de komende tijd!
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Voor ons eerste projectbezoek reizen we helemaal naar het noorden, naar Nagua.
Een onderdeel van het Nagua-project is het dorp Boba aan het strand.
Veel probleemgezinnen, kinderen uit het programma kunnen naar school in Nagua.
De ontvangst is zoals altijd erg hartelijk, en er wordt zeer smakelijk voor ons gekookt.
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Onze secretaresse, en eigenlijk onze belangrijkste medewerkster ter plekke, Fanny houdt in de gaten
of alles goed gaat.

Dinsdag 10 november bezoeken we de huiswerkscholen in Nagua.
Veel kinderen komen uit een gezin waarvan de ouders niet goed kunnen lezen of schrijven. Een kind
krijgt elke dag huiswerk. Als ouders niet kunnen helpen, betekent dat vaak voor het kind dat het
een achterstand oploopt, die steeds groter wordt en tenslotte demotiveert om door te gaan. Om dat
te voorkomen kunnen de kinderen naar de huiswerkschool. We sponsoren huiswerkscholen in drie
wijken in Nagua. Wederom een vrolijke ontvangst!
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Op 11 november gaat de reis verder naar de Dovenschool in San Francisco de Macoris.
Er zijn ongeveer 100 leerlingen, uit de stad zelf maar ook uit de wijde omtrek die naar de Nationale
Dovenschool in San Francisco de Macoris gaan. Op een bijeenkomst van ouders van dove kinderen
die om financiële redenen niet naar school konden, werd ons gevraagd tenminste het vervoer te
financieren. Dat gebeurt nu en van kinderen uit een aantal arme gezinnen zorgen we dat ook de
uniformen en het schoolgeld betaald worden.
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Een van die kinderen heeft vlot haar diploma basisschool gehaald en werkt nu als assistente op
school! Er zijn nu drie oud-leerlingen die naar de middelbare school gaan.
We worden ook hier hartelijk ontvangen en krijgen een hele show voorgeschoteld, met een
prachtige mime-act en hele mooie dansoptredens. Bijzonder voor dove kinderen! De kinderen
hebben het duidelijk naar de zin op de school.
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We reizen verder naar het zuiden en komen uit in de hoofdstad, Santo Domingo.
Als eerste staat hier een bezoek aan de dovenschool Santa Rosa op het programma.
Ook op deze school hebben we een aantal kinderen in het programma.
Dove kinderen die anders niet naar school zouden kunnen.
Verder krijgt Santa Rosa hulp via onze stichting voor bijvoorbeeld aanleg van de kleuterspeelplaats,
isolatie van klaslokalen, ondersteuning computeronderwijs maar ook middels gehoorapparaten die
na revisie voor leerlingen of ouderen gebruikt worden.

10

Met de allerkleinste kinderen wordt de verjaardag van Nijntje gevierd. We hebben een groot aantal
Nijntje-boeken vertaald in het Spaans en die worden tijdens het bezoek aangeboden.
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Ook hier weer dansshows door de kinderen!

En gesprekken met sponsorkinderen!

Op 13 november bezoeken we ons oudste en grootste project: Nigua.
Nigua heeft een bijzondere bevolking voortgekomen uit lepralijders en mensen met een
psychiatrische achtergrond. Zij konden hier gratis behandeld worden wat tot gevolg had dat hele
families van lijders zich er vestigden. Kinderen uit deze families werden vaak geweigerd op de
gewone dorpsscholen.
Sinds 1978 hebben we contact met de school Padre Zegri, speciaal opgericht voor kinderen van
lepralijders die hier in en rondom de kliniek woonden. De school is uitgegroeid tot een
onderwijscentrum voor het hele gebied en heeft er sinds 1989 een middelbare handelsopleiding en
een technische afdeling (“Doña Ank”) bij. De school heet nu “Centro Educativo y Tecnico Padre
Zegri”. Er gaan nu zo’n 1.500 kinderen naar school. De school staat zeer goed bekend.
Een hoogtepunt van de reis was de opening van het nieuwe practicumlokaal “Arianne Sweere”,
vernoemd naar een van onze medewerkers die in 2014 is overleden. Bij deze gelegenheid werd
tevens een AED-apparaat en een AED-oefenapparaat door ons aangeboden.
De burgemeester van Nigua benoemde Kinderhulp Dominicaanse Republiek en Niños del Mundo
Nigua tot “huesped de honor” , ereburgers van Nigua. Gea ontving de bijbehorende papieren.
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En natuurlijk weer spetterende optredens!
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Op 15 november bezoeken we San Pedro de Macoris. In San Pedro de Macoris ondersteunen we
kinderen op de Santa Clara school. De ondersteuning hier willen we afbouwen, maar we zijn nog
nauw betrokken bij enkele probleemgezinnen die we een bezoek brengen.

De laatste projecten die we bezoeken zijn twee projecten in Boca Chica.
Als eerste de dovenschool CASSA. Op deze school zitten ongeveer 75 dove kinderen uit de gemeente
Boca Chica. De school werkt hard aan de registratie bij de overheid om betaling van haar
leerkrachten te verkrijgen. Sinds medio 2015 is een prachtig ander pand betrokken, in een rustige
wijk en met veel meer ruimte. Alleen de speelplaats moet nog worden aangepakt. Hiervoor worden
acties gevoerd. We zorgen voor het vervoer van de kinderen, hun uniformen als dat nodig is, en de
leerkrachten worden door ons betaald, evenals de schoolontbijten.
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Het laatste project dat wordt bezocht is het jongenstehuis ENED.
Het huis zorgt voor de opvang van verwaarloosde, thuisloze jongens in Boca Chica. Daar wonen nu
onder deskundige en liefdevolle leiding ongeveer 20 jongens. Behalve de kinderen in het tehuis
worden ook kinderen in de wijk via een eigen sponsorplan geholpen. Daar zijn veel Haïtiaanse
kinderen bij. Alle jongens gaan naar scholen in de wijk, enkele al naar het voortgezet onderwijs.
ENED ontvangt voor 17 jongens via ons sponsorprogramma financiële hulp voor de schoolkosten en
voor één kind extra hulp voor medische kosten.
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14 keer “La Bamba” tijdens het afscheidsetentje…….

Namens de hele groep spreekt Ciska een dankwoord uit richting Gea en Arnold voor een geweldige
reis!
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4.2 Reisverslag Ciska
Een onvergetelijke en indrukwekkende sponsorreis naar de Dominicaanse Republiek
november 2015 met Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek
Voor mij was het de derde keer in 20 jaar dat ik meeging met de sponsorreis onder leiding
van Gea en dit keer ook Arnold. Voor Harry de tweede keer. En ook deze keer heeft de reis
op ons een onvergetelijke indruk achter gelaten. Het is hartverwarmend hoe we bij de
scholen en projecten, maar ook families worden ontvangen. En geweldig om te zien dat er
vooruitgang is.
Bij ons bezoek aan Centro Padre Zegi ontmoeten we onze sponsorkinderen.
Familia de la Rosa, een bijzonder gezin. Opa en oma, Maria Estefany en Maria Bienvenida,
ze zijn duidelijk blij ons weer te zien. We waren hier voor het laatst in 2007. Opa en oma zien
er goed uit voor hun hoge leeftijd en de meiden zijn volwassen geworden en hebben met
goed gevolg de middelbare school doorlopen.
Ze hebben in 2007 een nieuw huisje gekregen vanuit het project, waar ze heel erg trots op
zijn en wat ze graag willen laten zien. Thuis kwam Maria Estefany meteen met een fotoboek
tevoorschijn, waarin ze alle kaarten en foto’s die ik in de loop van de jaren gestuurd heb,
bewaard heeft.
Een grote verrassing was dat Ignacio Reyes Perez, onze eerste sponsorkind uit 1985, in
Nigua opeens voor onze neus stond. Wij hadden hem nog nooit eerder ontmoet, inmiddels
42 jaar en architect. Geweldig!
We hebben met elkaar gegeten en telefoonnummers uitgewisseld. Met Kerst en Oud- en
Nieuw konden we appen! Ook met Maria Estefany. Ook hebben we de sponsorkinderen van
onze dochter en schoonzoon ontmoet. Dit was een bijzondere ervaring en hopelijk heeft ons
bezoek en het gesprek met Gea de moeder het zetje gegeven om met haar zoon naar de
kliniek te gaan voor een kunstoog. De jongen is blind aan één oog door een honkbalongeluk
en heeft hier heel erg last van. Al met al was het bezoek aan Centro Padre Zegri een
hoogtepunt voor ons.
Maar ook de bezoeken aan de andere scholen, projecten, families, huiswerkschooltjes en
het opvangtehuis ENED hebben grote indruk op ons gemaakt. Wat een sterke moeders en
oma’s in de wijken; het enthousiasme van oma Mathilda, om nooit meer te vergeten!
Gea en Arnold en ook de werkgroepleden, heel veel dank voor het werk wat jullie doen voor
de kinderen in de Dominicaanse Republiek en voor het organiseren van deze reis, het was
perfect!
Harry Stronk en Ciska Kooistra
Tolbert, januari 2016
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4.3 Reisverslag Diesje
Bezoek Dovenschool San Andres , Cassa
Woensdag 18 november: De reis loopt al weer bijna op z’n einde.
Wat hebben we al veel projecten bezocht en sponsorkinderen ontmoet!
Vandaag staat een bezoek aan San Andres, de dovenschool in Cassa (Boca Chica) op het programma.
Ongeveer 50 kinderen bezoeken hier de school. Het is de enige school in de wijde omtrek voor deze
kinderen. Ze komen dan ook van heinde en ver.
We zijn blij verrast als we aan komen rijden: Wat ziet het er goed uit! De school heeft onlangs een
nieuw onderkomen gevonden en dat is een hele verbetering.

Bij binnenkomst valt meteen de prettige sfeer op. Dat komt natuurlijk door de allerhartelijkste
ontvangst door de kinderen en de leerkrachten, maar ook door het schoolgebouw: huiselijk,
overzichtelijk en licht.
We worden meegetroond naar de hal. Ook hier in Cassa hebben de kinderen stukjes voor ons
ingestudeerd. Met groot enthousiasme en concentratie laten ze zien wat ze kunnen. Het plezier spat
er van af!
Daarna is het tijd voor ontmoeting en gesprekjes en nemen we een kijkje in de klaslokalen. We zien
hoe de enthousiaste leerkrachten les geven.
Ook lopen we nog even naar buiten. Aj! Dat is andere koek: Het terrein lijkt in de verste verte niet op
een speelplein. Het lijkt nog het meest op een opgebroken straat: hopen puin en zand.
Hier ligt nog een schone taak……

Dan is ook dit bezoek al weer voorbij. Wat mooi om te zien wat er met inzet, enthousiasme en
financiële ondersteuning bereikt kan worden. En mooi om te zien wat onderwijs doet voor het
zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde van deze kinderen. Dat nemen ze hun hele verdere leven
mee! Nelson Mandela zei het al: “Education is de most powerful weapon wich you can use to change
the world”
Diesje en Erik Koning
20

4.4 Reisverslag Hillie
Ik denk nog veel terug aan de reis. Regelmatig ook vragen mensen hoe de reis geweest is en
dan vertel je voor de zoveelste keer wat je allemaal hebt gezien, gehoord en ervaren.
Dan besef je weer hoe bevoorrecht wij zijn om in Nederland te wonen en te kunnen doen en
laten wat we willen. Het bezoeken van de projecten heeft de meeste indruk op mij en
Willem gemaakt. Het land is prachtig en ik geniet steeds weer van alles als ik er ben, maar
zou graag willen dat het arme deel van de bevolking meer aandacht zou krijgen en geholpen
zou worden door de regering. Ik zou wel veel meer willen doen, maar er is jammer genoeg
aan alles een grens. Ik zou wel willen dat iedereen in een stenen huisje zou kunnen wonen
en iedere dag gewoon zou kunnen eten. Al is het maar één fatsoenlijke maaltijd per dag. Een
van de gebeurtenissen die het meeste indruk op me heeft gemaakt is Nigua, het
praktijk lokaal, dat naar Ariane is genoemd. Ik vind dit heel bijzonder en het heeft me
emotioneel heel erg geraakt. Ik weet niet wie op het idee is gekomen dit te doen, ik vind het
een heel mooi gebaar. Ze heeft het absoluut verdiend, ze heeft heel veel voor de organisatie
gedaan. Verder mocht ik haar erg graag en tijdens de andere reizen hebben we altijd veel
met elkaar opgetrokken. De foto in het lokaal is erg mooi zeker samen met Oscar, maar was
erg confronterend. Ik heb even heel erg moeten huilen, wat ik van mijzelf niet had verwacht.
Toen ik zo naar buiten liep stonden de kinderen me aan te kijken met een gezicht van wat
gebeurt daar. Vond het wel een beetje gênant. Nu op dit moment, nu ik het opschrijf, kan ik
zo die emotie van dat moment weer voelen . Nog een gebeurtenis, is het gezin in San Pedro
de Macoris. Het kleine baby’tje, dat op een kartonnen plaat moet slapen. Dat kan je toch
niet voorstellen. Ik ben blij dat jullie daar wat aan gaan doen. Ik vond het weer een hele
belevenis. Ik heb alle sponsorkinderen gezien en als hoogtepunt natuurlijk Humberto en zijn
familie.
Hartelijke groeten, Hillie en Willem
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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 2015.
2015
€

%

€

Uitgaven:
- Project Nigua
- Project San Francisco de Macoris
- Project Boca Chica Flor Naciente
- Project San Pedro de Macoris
- Project Nagua
- Project Boca Chica Cassa
- 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
- Uitgaven voor schoolmaterialen
- Extra uitgaven i.v.m. sponsorreis november 2015
Totaal projectuitgaven

22,4
8,5
0,3
1,5
7,1
23,3
2,2
0,4
1,0
3,8
1,4
0,2
4,9
7,6
1,5
3,2
2,6
7,5
0,6

21.921
8.288
293
1.500
6.971
22.790
2.144
370
1.005
3.686
1.385
187
4.798
7.446
1.516
3.138
2.502
7.359
592

100,0

97.891

Bij dit overzicht zijn de uitgaven in Dominicaanse peso omgerekend tegen een gemiddelde
wisselkoers in 2015 van 1 € = 47,48 Dominicaanse peso.
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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:
Doortje Kroes, secretaris
- Bestuurslid "Stichting De Achtste Steen" in Steenderen
- Vrijwilliger atletiekvereniging "Hanzesport" te Zutphen
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
Chris van den Brink, bestuurslid
- Eigenaar Belastingadviesbureau Van den Brink, Winterswijk
Raad van Toezicht:
Fokko Witteveen, voorzitter
- Bestuurder van Trias Jeugdhulp te Zwolle (bezoldigd)
- Lid raad van Toezicht Graafschapcollege Doetinchem (vergoeding)
Greet Eppink, secretaris
- Zelfstandig HR adviseur op interim basis
Hans van Geel, lid
- Was werkzaam bij het Ministerie van Financiën, Belastingdienst Doetinchem
- Penningmeester van Buurtvereniging "Dorskampkwartier" te Warnsveld
- Penningmeester van "Vrienden van de Warnsveldse Boys, club 35-90" te Warnsveld
- Bestuurslid Stichting "Vrienden Dierenweide 't Spiker" te Warnsveld
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7. ZITTINGSTERMIJNEN BESTUURSLEDEN
Om de continuïteit te waarborgen zullen iedere jaar 2 bestuursleden aftreden en/of
herkiesbaar zijn, telkens voor een zittingsperiode van 5 jaren.
Bij aantreden van het bestuur waren er zeven bestuursleden. Daarom zal er in
afwijking van voorgaande zin in 2016 slechts één bestuurslid aftreden en zullen er in 2017
geen uittredende bestuursleden zijn.
Het rooster van aftreden is thans als volgt:
Naam

Functie

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

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

****

Toegetreden /
herbenoemd op
feb-11
feb-11
feb-11
feb-11
feb-11
feb-14

Aftreden en/of
herkiesbaar op
feb-16
****
feb-19
feb-20
feb-19
feb-18

Doortje Kroes is in 2015 afgetreden, doch blijf in functie totdat in haar opvolging is
voorzien.
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8. BEGROTING 2016
Begroot
€

2016
€

Werkelijk
€

2015
€

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

113.000

117.631

Baten uit gezamenlijke acties

-

-

Baten uit acties van derden

-

-

Rentebaten en baten uit beleggingen

200

226
113.200

117.857

LASTEN

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

102.500

103.072

7.000

3.930

-

-

3.500

3.883
113.000

110.885

200

6.972

- mutatie bestemmingsreserve huisvesting
dovenschool Boca Chica

200

6.972

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

91%
6%
0%
3%
0%

88%
3%
0%
3%
6%

Som der baten en lasten
Bestemming positieve resp. negatieve saldo:
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9.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na verwerking voorstel bestemming exploitatieresultaat)

31 december 2015
€
€

31 december 2014
€

€

ACTIVA
Vorderingen
Overlopende activa

37.275

12.275

Banken

42.009

56.904

Totaal activa

79.284

69.179

Liquide middelen

PASSIVA
Reserves
Continïteitsreserve
Bestemmingsreserve

25.000
50.051

25.000
43.079
75.051

68.079

4.233

1.100

79.284

69.179

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva
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9.2 EXPLOITATIEREKENING OVER HET VERSLAGJAAR 2015
Werkelijk
€

2015
€

Begroot
€

2015
€

Werkelijk
€

2014

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

117.631

105.000

114.615

Baten uit gezamenlijke acties

-

5.000

-

Baten uit acties van derden

-

5.000

-

226

-

293

Rentebaten en baten uit beleggingen

117.857

115.000

114.908

LASTEN

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties
Kosten beheer en administratie

Totaal beschikbaar voor doelstelling

3.930

5.500

8.262

-

2.750

-

3.883

3.500

3.788

7.813

11.750

12.050

110.044

103.250

102.858

103.072

102.500

98.024

6.972

750

4.834

6.972

750

4.834

88%
3%
0%
3%
6%

89%
5%
2%
3%
1%

85%
7%
0%
4%
4%

Besteed aan doelstelling
Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek

Saldo
Het resultaat is toegevoegd aan:
Bestemmingsreserve huisvesting dovenschool Boca Chica

Besteed aan:
- projecten
- kosten fondsenwerving
- kosten acties
- beheer en administratie
- donatie bestemmingsreserve
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9.3 TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2015
€

31-12-2014
€

VORDERINGEN
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kwartaalbijdrage (1e kw. 2016)
Vooruitbetaalde onderhoudskosten Flor Naciente

25.000
12.275

12.275

37.275

12.275

917
253
40.759
63
17

1.606
401
54.688
192
17

42.009

56.904

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, per 31
december 2014 groot € 12.275. Besloten is dit tegoed als
vooruitbetaalde onderhoudskosten in de Nederlandse
jaarrekening te verantwoorden. In 2015 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 2015 een positief saldo van
€ 36.080.
Wisselkoers per 31-12-2015: 1 € = 49,60 Dominicaanse
peso.
LIQUIDE MIDDELEN
Banken
Rabobank 3611.20.508
Rabobank 3407.09.103
Rabobank 3045.118.054
ING Bank 5687917
ING Bank 5687917 Plusrekening
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31-12-2015
€

31-12-2014
€

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
In Boca Chica wordt de dovenschool "Cassa" ondersteund.
De huisvesting van "Cassa" is voor verbetering vatbaar.
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 het
doel waarvoor het gebouw destijds is neergezet,
onderwijs voor kinderen. Het streven is om in dit gebouw
in ieder geval ook "Cassa" onder te brengen, zodat de
huisvesting van "Cassa" veel beter wordt.
Als dit lukt, is een grondige opknapbeurt van het gebouw
nodig, er is weinig onderhoud gepleegd de laatste jaren.
De jaarlijkse resultaten worden bij deze reserve gevoegd
c.q. daarop in mindering gebracht.
Stand per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming

43.079
6.972

38.246
4.833

Stand per 31 december

50.051

43.079
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31-12-2015
€

31-12-2014
€

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Overlopende passiva
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen bankkosten en bankrente
Nog te restitueren bijdragen van deelnemers sponsorreis
Overige nog te betalen kosten

1.200
67
2.646
320

1.100
-

4.233

1.100

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 2015 is opgebouwd is lastig
te beoordelen vanwege enigszins onduidelijke regelgeving in de
Dominicaanse Republiek, die bovendien nogal onderhevig is
aan wijzigingen.
Eind 2012 is het dienstverband met een chauffeur in de
Dominicaanse Republiek beëindigd, ter gelegenheid waarvan een
premie is betaald van € 4.220. Omdat de secretaresse een vergelijkbaar
lang dienstverband had eind 2012, met een iets hoger salaris,
is de voor de secretaresse ultimo 2015 een pensioenpremie
van ca. € 5.500 becijferd.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
9.4 SPECIFICATIES VAN POSTEN OP DE EXPLOITATIEREKENING

2015
€

€

2014
€

€

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

76.669
34.515
6.447

Rentebaten
Rente op spaarrekening
Totaal van de baten

78.144
29.296
7.175
117.631

114.615

226

293

117.857

114.908

KOSTEN
Kosten eigen fondsenwerving
Reis- en verblijfskosten Dom. Republiek, minus bijdragen
deelnemers sponsorreis 2015
Kosten erwtensoepactie
Kosten van mailingen en promoties

2.579
1.351

3.407
4.137
718
3.930

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

Rentelasten en soortgelijke kosten:
Kosten en rente van banken

1.309
525
165
151
45
117
677

1.410
7
543
990

2.989

2.950

894

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

8.262

838
3.883

3.788

7.813

12.050

100.172
2.900

95.264
2.760
103.072

98.024
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9.5 VERSCHILLENANALYSE REKENING VERSUS BEGROTING 2015
Werkelijk
€

2015
€

Begroot
€

2015
€

Verschil
€

€

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

117.631

105.000

12.631

Baten uit gezamenlijke acties

-

5.000

5.000-

Baten uit acties van derden

-

5.000

5.000-

226

-

226

Rentebaten en baten uit beleggingen

117.857

115.000

2.857

LASTEN
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties
Kosten beheer en administratie

3.930

5.500

1.570-

-

2.750

2.750-

3.883

3.500

383

7.813

11.750

3.937-

110.044

103.250

6.794

103.072

102.500

572

Saldo

6.972

750

6.222

Het resultaat is toegevoegd aan
Bestemmingsreserve huisvesting dovenschool Boca Chica

6.972

750

6.222

Totaal beschikbaar voor doelstelling

Besteed aan doelstelling
Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek

De belangrijke verschillen verklaard
Baten
In de begroting 2015 werden de Baten uit gezamenlijke acties en de Baten uit acties van derden nog apart begroot.
In de exploitatierekening over 2015 zijn de Baten uit gezamenlijke acties de Baten uit acties van derden meegenomen onder de Baten
uit eigen fondsen werving.
Het totaal van deze baten was ca. € 2.850 hoger dan begroot, er is dus door sponsors en donateurs ca. € 2.850 meer bijgedragen dan
begroot.
Kosten
In de begroting 2015 waren de Kosten acties nog apart begroot, dit betrof met name de kosten van de jaarlijkse erwtensoepactie.
In de exploitatierekening 2015 zijn deze kosten opgenomen in de post Kosten eigen fondsenwerving.
De Kosten eigen fondsenwerving waren € 1.570 lager dan begroot.
De reden hiervan is met name de post Reis- en verblijfskosten Dominicaanse Republiek.
In 2015 kwamen er geen kosten projectbezoek ten laste van het resultaat omdat dit bezoek samenliep met de in 2015 georganiseerde
sponsorreis.
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9.6 LASTENVERDELING: SPECIFICATIE EN VERDELING VAN KOSTEN 2015

Projecten
Dom. Rep.
€
Afdrachten

Eigen fondswerving
€

Acties

Beheer
en adm.
€

€

Totaal
2015
€

103.072

-

-

-

103.072

Publiciteit en communicatie

-

3.930

-

-

3.930

Reiskosten

-

-

-

-

-

Kantoor en algemene kosten

-

100

-

3.783

3.883

103.072

4.030

-

3.783

110.885
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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 Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende Instellingen” die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
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 2015.
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.
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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 2015
Ook in 2015 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 toe te voegen aan de bestemmingsreserve.
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9.9 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Kinderhulp
Dominicaanse Republiek te Steenderen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans
per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving RJ 650 Fondswervende Instellingen. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek per 31 december 2015 en
van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving RJ 650 Fondsenwervende Instellingen.
Doetinchem, 13 juni 2016
Stolwijk Kelderman

w.g. J.S. Gerritsen RA
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