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1. VAN HET BESTUUR 
 
Ook in 2021 speelde corona nog een belangrijke rol in onze projecten. Periodieke schoolsluitingen, 
minder inkomen voor de verzorgers van de kinderen in ons sponsorprogramma, met name vanwege 
het goeddeels stilliggen van het toerisme, leraren die corona kregen etc.  
Inmiddels is de situatie behoorlijk verbeterd. De belangrijkste (reis-)beperkingen zijn opgeheven, 
mondkapjes zijn niet meer verplicht. Er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid 
van de mensen om daar waar nodig voorzichtig te zijn. 
 
We hopen uiteraard dat de situatie zich verder normaliseert zodat de mensen ter plekke weer 
kunnen werken zoals ze dat vóór corona deden.  
In januari 2020 vond ons laatste projectbezoek plaats. Ondanks dat er veel contact is via mail en 
whatsapp, is het goed om de mensen ter plekke periodiek te bezoeken. Het is belangrijk te horen 
waar ze problemen mee hebben, wat beter kan, wat goed gaat, of er nieuwe (project-)wensen zijn 
etc. En uiteraard is het belangrijk te controleren of de ontvangen gelden op een verantwoorde wijze, 
conform de afspraken worden besteed. 
We hopen eind 2022 of begin 2023 weer een projectbezoek te plannen. 
 
Vorig jaar maakten we melding van twee nieuwe bestuursleden na oproepen in regionale bladen. 
Helaas hebben we door omstandigheden alweer afscheid moeten nemen van een aantal 
bestuursleden. Daarom willen we ook hier weer een oproep doen voor nieuwe bestuursleden. 
We zoeken ook mensen die af en toe bepaalde activiteiten mee willen helpen organiseren zonder dat 
zij in het bestuur zitting nemen.  
 
Overigens is het goed te melden dat één van de vertrokken bestuursleden, Francis Lammers, 35 jaar 
deel heeft uitgemaakt van het bestuur! Francis, hartelijk dank! 
Gelukkig voelen de andere vertrokken bestuursleden zich nog betrokken bij de stichting en kan in 
voorkomend geval een beroep op hen worden gedaan voor bepaalde activiteiten. 
 
Door de coronabeperkingen kon de jaarlijkse koekactie (vroeger: erwtensoepactie) geen doorgang 
vinden. Voor het bestuur ook een gelegenheid om te bekijken of er ook andere acties te organiseren 
zijn. Wellicht is het tijd voor iets anders. Ideeën zijn van harte welkom. 
 
Vorig jaar konden we melden dat de opbrengsten in 2020 behoorlijk gestegen waren ten opzichte 
van 2019. In 2021 zijn we weer op het niveau van 2019 aanbeland, iets daarboven.  
In 2020 waren er meer speciale acties met hun eigen opbrengst dan in andere jaren, terwijl ook de 
post incidentele schenkingen in 2020 wat hoger was. In 2021 was er alleen (het begin) van de actie 
voor een nieuwe bus voor het vervoer van de kinderen naar de dovenscholen. Die bracht al ruim  
€ 8.000 op. In 2022 gaan we door met deze actie.  
 
We willen iedereen weer hartelijk danken voor de ondersteuning van onze projecten in 2021! 
 
 
Dit jaarverslag is door het bestuur vastgesteld op 25 juli 2022.   



2. ORGANISATIE  

Bestuur en administratie

Het bestuur van de stichting bestaat eind 2021 uit:

J.H.E. (Koot) Jedeloo, voorzitter

C.A.H. (Chris) van den Brink, penningmeester

I. (Ilse) Jansen, bestuurslid

M.E. (Marieke) van Suijlen, bestuurslid

Wijzigingen 1e helft 2022:

Afgetreden: M.E. (Marieke) van Suijlen

Toegetreden (aspirant-bestuurslid): D. (Darhiana) Castillo

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat eind 2021 uit:

E.H. (Liesbeth) Nap, voorzitter

J.H. (Jack) Westerbeek, secretaris

M.J. (Rien) Scholten, lid
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3. Verslag Raad van Toezicht Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek over 2021 

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd. Twee bijeenkomsten waren 

reguliere vergaderingen. Daarnaast heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de accountant en 

een afvaardiging van het bestuur over de jaarrekening. Aan het einde van het jaar heeft de jaarlijkse 

vergadering samen met het voltallige bestuur plaatsgevonden. 

Goedkeuring balans en staat van baten en lasten 

Op 23 juni 2021 heeft de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de externe accountant, de heer Jan 

Gerritsen zowel het concept jaarverslag als de jaarrekening 2020 besproken. Chris van den Brink 

heeft als bestuurslid deze stukken opgesteld en tijdens deze bijeenkomst deze stukken toegelicht. Bij 

deze bespreking is er vanuit de Raad van Toezicht aandacht gevraagd voor de wijze waarop de 

financiële reserves worden gehanteerd zowel in de Dominicaanse Republiek als ook bij de stichting in 

Nederland. Daarnaast is gesproken over de veiligheid van het betalingsverkeer binnen de stichting als 

geheel en naar de Dominicaanse Republiek specifiek. De Raad van Toezicht heeft het jaarverslag en 

de jaarrekening goedgekeurd. De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven waar de 

Raad van Toezicht kennis van heeft genomen.  

Koers en continuïteit 

Op 6 december 2021 heeft er een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden met de leden van het 

bestuur en de Raad van Toezicht samen. Naast de begroting en het jaarplan voor 2022 is tijdens deze 

vergadering stilgestaan bij de zware taakbelasting van de bestuursleden en het relatief hoge verloop 

binnen het bestuur. Op initiatief van de Raad van Toezicht is er besloten om in het voorjaar van 2022 

een gezamenlijke ‘heisessie’ te houden met de bedoeling om de huidige koers van Kinderhulp in 

relatie tot haar meerjarenplan grondig te bespreken.  

Tijdens de bijeenkomst van 6 december heeft de Raad van Toezicht haar goedkeuring gegeven aan 

de begroting voor 2022 inclusief de voorgenomen investering in een bus voor het vervoer van de 

kinderen naar school in de Dominicaanse Republiek. Daarnaast heeft zij het bestuur geadviseerd 

alternatieven te onderzoeken voor de aanschaf van een auto voor de lokale coördinator.  

Samenstelling van de Raad van Toezicht 

In het verslagjaar 2021 bestond de Raad van Toezicht uit Rien Scholten (lid), Jack Westerbeek 

(secretaris) en Liesbeth Nap (voorzitter).  
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Goedkeuring balans en staat van baten en lasten 2021 

De Raad van Toezicht keurt de balans per 31-12-2021 en de staat van baten en lasten 2021, zoals 
vastgesteld door het bestuur, goed en verleent decharge aan het bestuur. 
 

 

Zutphen, 25 juli 2022 

 

Rien Scholten, Jack Westerbeek en Liesbeth Nap 



4. 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 2021.

% € €

Uitgaven:

- Project Nigua 24,5 18.853

- Project San Francisco de Macoris 9,9 7.592

- Project San Pedro de Macoris 0,4 319

- Project Bani 2,2 1.656

- Project Nagua 4,2 3.256

- Project Boca Chica Cessa 9,7 7.472

- Project ENED 3,5 2.711

- Algemene kosten 1,3 1.024

- Medische kosten 1,8 1.396

- Salarissen 3,6 2.731

- Sociale premies 1,4 1.091

- Bankkosten 0,0 37

- Onderhoud bussen 1,9 1.461

- Kerst alle projecten 5,0 3.859

- Uitgaven Juan Peña 1,8 1.374

- Uitgaven i.v.m. projecten in samenwerking met Wilde Ganzen 9,6 7.364

- Uitgaven i.v.m. overige speciale giften 16,9 13.005

- Reiskosten 0,6 438

- Voedselpakketten 1,6 1.237

Totaal projectuitgaven 100,0 76.876

Bij dit overzicht zijn de uitgaven in Dominicaanse peso omgerekend tegen een gemiddelde

wisselkoers in 2021 van 1 € = 68,10 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.

De bestedingen 2021 waren ca. € 3.000 hoger dan in 2020. 

2021

5



5. 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:

Koot Jedeloo, voorzitter

- Voorzitter stichting "Actief in Tiel"

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, penningmeester

- Eigenaar Belastingadviesbureau Van den Brink, Winterswijk

Raad van Toezicht:

Liesbeth Nap, voorzitter

- Zelfstandig organisatieadviseur, Zutphen

Jack Westerbeek, secretaris

- Manager bedrijfsvoering Zorggroep Solis, Deventer

Rien Scholten, lid

- Hoofd Operatie Pim Mulier Papendal, Steenderen
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6. ZITTINGSTERMIJNEN BESTUURSLEDEN EN LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Bestuur

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.

Uit praktische overwegingen en in het belang van de stichting wordt zo nodig afgeweken 

van de statutaire zittingstermijnen.

Het rooster van aftreden is thans als volgt:

Naam Functie Toegetreden / Aftredend  en/of

herbenoemd op herkiesbaar op

Koot Jedeloo Voorzitter sep-19 sep-24

Chris van den Brink Penningmeester feb-18 feb-23

Ilse Jansen Bestuurslid feb-18 feb-23

Marieke van Suijlen Bestuurslid sep-19 sep-24

Marieke van Suijlen is afgetreden in het 1e kwartaal 2022.

Medio 2022 is als (aspirant-) bestuurslid Darhiana Castillo het bestuur komen versterken.

Raad van Toezicht

Naam Functie Toegetreden / Aftredend  en/of

herbenoemd in herkiesbaar op

Liesbeth Nap Voorzitter 2021 2025

Jack Westerbeek Secretaris 2018 2022

Rien Scholten Lid 2020 2024
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7. BEGROTING 2022

Begroot 2022 Werkelijk 2021

€ € € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 102.500 104.439

Baten uit gezamenlijke acties - -

Baten uit acties van derden - -

Rentebaten en baten uit beleggingen - 4

 102.500 104.443

LASTEN

Besteed aan projecten Dom. Republiek regulier 112.500 78.258

(Incl. € 20.000 voor nieuwe bus dovenschool)

Kosten eigen fondsenwerving 4.000 228

Kosten acties - -

Kosten beheer en administratie 5.100 10.673

121.600 89.159

Som der baten en lasten -19.100 15.284

Bestemming  saldo:

- toevoeging bestemmingsreserve - 30.000

- mutatie overige reserves / bestemmingsreserve -19.100 -14.715

Besteed aan: -19.100 15.285

- projecten 110% 75%

- kosten fondsenwerving 4% 0%

- kosten acties 0% 0%

- beheer en administratie 5% 10%

- toevoeging bestemmingsreserve - 29%

- mutatie overige reserves -19% -14%
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(na verwerking voorstel bestemming exploitatieresultaat)

€ € € €

ACTIVA

Vorderingen

Overlopende activa 16.832          20.292          

Liquide middelen

Banken 79.805          55.101          

Totaal activa 96.637          75.393          

PASSIVA

Reserves

Continuïteitsreserve 25.000          25.000     

Bestemmingsreserve 30.000          -

Overige reserves 11.813          26.528     

66.813          51.528          

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 29.824          23.865          

Totaal passiva 96.637          75.393          

8.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31 december 2021 31 december 2020
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8.2 EXPLOITATIEREKENING OVER HET VERSLAGJAAR 2021

Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020

€ € € € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 104.439    100.000    117.207    

Baten uit gezamenlijke acties - - -

Baten uit acties van derden - - -

Rentebaten en baten uit beleggingen 4                 - -

104.443    100.000    117.207    

LASTEN

Kosten eigen fondsenwerving 228            4.000         9.143         

Kosten acties - - -

Kosten beheer en administratie 10.672      5.850         5.322         

10.900      9.850         14.465      

Totaal beschikbaar voor doelstelling 93.543      90.150      102.742    

Besteed aan doelstelling

Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek 78.258      90.000      96.499      

Saldo 15.285 150 6.243

Het resultaat is ten gunste c.q. ten laste gebracht van:

Bestemmingsres. nieuwe bussen vervoer dove kinderen 30.000 - -

Overige reserves -14.715 150            6.243         

15.285      150            6.243         

Besteed aan:

- projecten 75% 90% 82%

- kosten fondsenwerving 0% 4% 8%

- kosten acties 0% 0% 0%

- beheer en administratie 10% 6% 5%

- toevoeging bestemmingsreserve 29% 0% 0%

- afname c.q. toevoeging overige reserves -14% 0% 5%
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8.3 TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2021 31-12-2020

VORDERINGEN € €

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kwartaalbijdrage (1e kw. 2022 resp. 2021) 15.768                       19.967        

Toegezegde sponsorbijdragen 700                            140             

Overige overlopende activa 364                            185             

16.832                       20.292        

In de Dominicaanse Republiek worden een tweetal 

bankrekeningen gebruikt ten behoeve van de projecten:

op één rekening worden de overmakingen uit Nederland

gestort, vervolgens worden de in een bepaalde 

periode benodigde gelden op een andere, dagelijkse,

rekening gestort.

De beide rekeningen tezamen hebben op 31-12-2021

een positief saldo van € 71.977.

Wisselkoers per 31-12-2021: 1 € = 65,26 Dominicaanse

peso. Het hoge saldo wordt voor een belangrijk deel

veroorzaakt doordat diverse uitgaven in coronatijd 

aanmerkelijk lager waren: brandstofkosten voor de bussen,

onderhoud bussen en andere kosten. 

Inmiddels normaliseert dit weer. 

LIQUIDE MIDDELEN

Banken

Rabobank 3611.20.508 35.425                       11.208        

Rabobank 3407.09.103 665                            411             

Rabobank 3045.118.054 42.996                       42.992        

ING Bank 5687917 719                            473             

ING Bank 5687917 Plusrekening - 17                

79.805                       55.101        

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 25.000                       25.000        

Mutaties boekjaar -                                  -                   

Stand per 31 december 25.000                       25.000        
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31-12-2020 31-12-2019

€ €

Bestemmingsreserve

Deze reserve is gevormd in verband met de voorgenomen

vervanging van de beide bussen voor het vervoer van

de kinderen van de dovenscholen.

Vooralsnog is een bedrag van € 30.000 hiervoor gereserveerd. 30.000             -

Overige reserves

Stand per 1 januari 26.528 20.285

Mutatie uit resultaatbestemming -14.715 6.243

Stand per 31 december 11.813 26.528

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen sponsorbijdragen 865 1.665

Nog te betalen accountantskosten 1.400 1.400

Toegezegde bedragen projecten Dom. Republiek 20.800 20.800

Reservering oudedagsvoorziening medewerk. Dom. Rep. 6.500 -

Overige overlopende activa 259 -

   29.824 23.865
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

8.4 SPECIFICATIES VAN POSTEN OP DE EXPLOITATIEREKENING
€ € € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving:

Bijdragen van (vaste) sponsors en donateurs 69.841           71.304           

Overige giften en schenkingen 26.246           32.158           

Opbrengst koekactie - 4.264             

Opbrengst actie muziekschool - 1.030             

Opbrengst actie voedselpakketten - 8.451             

Opbrengst actie bussen dovenschool 8.352             -

104.439        117.207        

Rentebaten

Rente op spaarrekening 4                    -

Totaal van de baten 104.443        117.207        

LASTEN

Kosten eigen fondsenwerving

Reis- en verblijfskosten Dom. Republiek - 5.902             

Kosten koekactie - 2.087             

Kosten van mailingen en promoties 228                1.154             

228               9.143            

Kosten beheer en administratie

Algemene kosten 

Accountantskosten 915                958                

Diverse administratiekosten 300                300                

Kosten CBF 546                530                

Kantoorbenodigdheden 399                359                

Portokosten 728                1.465             

Druk- en kopieerkosten - 584                

Verzekeringen 372                -

Dotatie oudedagsvoorziening medewerkers in Dom. Republiek 6.500             -

Overige algemene kosten 151                348                

9.911             4.544             

Rentelasten en soortgelijke kosten:

 Kosten en rente van banken 761                778                

10.672          5.322            

Totaal van de lasten 10.900          14.465          

Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek

Rechtstreeks overgemaakt naar de projecten 78.258 75.699

Toegezegde bedragen - 20.800

Overgemaakt via Wilde Ganzen, exclusief bijdrage Wilde Ganzen - -

78.258 96.499

2021 2020
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8.5 VERSCHILLENANALYSE EXPLOITATIEREKENING VERSUS BEGROTING 2021

Werkelijk 2021 Begroot 2021

€ € € € € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 104.439    100.000    4.439         

Baten uit gezamenlijke acties - - -

Baten uit acties van derden - - -

Rentebaten en baten uit beleggingen 4                 - 4                 

104.443    100.000    4.443          

LASTEN

Kosten eigen fondsenwerving 228            4.000         3.772-         

Kosten acties - - -

Kosten beheer en administratie 10.672      5.850         4.822         

10.900      9.850         1.050          

Totaal beschikbaar voor doelstelling 93.543      90.150      3.393          

Besteed aan doelstelling

Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek 78.258      90.000      -11.742

Saldo 15.285 150 15.135        

Bestemming resultaat:

- Toevoeging bestemmingsreserve nieuwe bussen 30.000 - 30.000        

- Geboekt ten laste van de overige reserves -14.715 150 -14.865

15.285 150 15.135        

De belangrijke verschillen verklaard

Baten

De baten uit eigen fondsenwerving waren ruim € 4.400 hoger dan begroot. 

Dit wordt met name veroorzaakt door de extra giften voor de nieuwe bussen, zonder deze speciale inkomsten bedragen de baten  

ca. € 96.000. Het streven is om, ook los van speciale acties, ca. € 100.000 aan inkomsten te genereren.

Er zijn derhalve extra inspanningen nodig om de inkomsten op het gewenste niveau te krijgen.

Lasten

De post kosten eigen fondsenwerving is behoorlijk lager dan begroot. Dit komt met name doordat het jaarlijkse projectbezoek vanwege 

corona geen doorgang kon vinden.

De kosten beheer en administratie waren aanmerkelijk hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het opnemen van een 

post dotatie oudedagsvoorziening voor medewerkers in de Dominicaanse Republiek, begroot op € 6.500 per 31-12-2021.

De bestedingen in de Dominicaanse Republiek waren ca. € 10.000 lager dan begroot. In 2021 werd € 8.352 ontvangen in het kader van de  

bussenactie zoals hiervoor al genoemd. Dit bedrag is nog niet besteed, wordt gereserveerd in Nederland totdat de bus kan worden aangekocht. 

Bedragen van acties in voorgaande jaren werden veelal al in datzelfde jaar besteed aan de projecten.

Het plan voor vervanging van de grootste bus door een goede tweedehands bus van ca. € 40.000 wordt wellicht veranderd in de aankoop 

van een nieuwe bus.  

Het is lastig om een goede tweedehands bus te vinden, terwijl het bovendien ook een stuk risicovoller is dan de aankoop van een nieuwe

bus. Er zullen dan wel aanvullende acties nodig zijn.

In de begroting voor 2022 zijn de bestedingen aan projecten in de Dominicaanse Republiek gesteld op € 92.500.

Van het exploitatieoverschot 2021 ten bedrage van € 15.285 is een bedrag van € 30.000 ten gunste van de bestemmingsreserve

voor de nieuwe bussen gebracht, een bedrag van € 14.715 is ten laste van de overige reserves gekomen.

Verschil
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8.6 LASTENVERDELING: SPECIFICATIE EN VERDELING VAN KOSTEN 2021

Projecten Eigen fonds- Acties Beheer Totaal

Dom. Rep. werving en adm. 2021

€ € € € €

Afdrachten 78.258 - - - 78.258

Publiciteit en communicatie - 228 - - 228

Reiskosten - - - - -

Kantoor en algemene kosten - - - 10.672 10.672

78.258 228 - 10.672 89.158
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8.7 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 alsmede om mogelijk te kunnen voldoen

aan concrete hulpvragen van onze projectpartners in de Dominicaanse Republiek. Voor een nadere

toelichting hierop wordt verwezen naar de toelichting op de balans per 31 december 2021.

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 toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

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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8.9 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 2021

Ook in 2021 hadden de mensen in de Dominicaanse Republiek nog veel last van corona.

Dit betekende schoolsluitingen in verschillende perioden. En er was veel minder werk 

door corona, met name in de toeristische sector. Veel kinderen in ons programma hadden daar last 

van, het veelal lage inkomen van ouders werd nog lager.    

In overleg met de projectmensen ter plekke is geprobeerd in de ergste gevallen extra 

ondersteuning te bieden.

Gelukkig boden de ter beschikking gestelde tablets ook in 2021 uitkomst, bij schoolsluitingen 

was er onderwijs op afstand.   

Ondanks deze extra problemen kon ook in 2021 het doel van de stichting, onderwijs voor zo veel

mogelijk kinderen, in belangrijke mate worden gerealiseerd.

De baten van de stichting in 2021 zijn behoorlijk gedaald ten opzichte van 2020.

Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de inkomsten 2020 extra hoog waren door

de diverse speciale acties in dat jaar. 

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 ten gunste te brengen van de overige reserves.
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