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Bestuursverslag
Algemeen
Het jaar 2012 is het tiende bestaansjaar van de Stichting Huis van Kinderen.
Doel
De stichting heeft tot doel het ondersteunen op allerlei wijzen van het straatkinderenproject
Kheur Guney, Maison des Enfants te Ouagadougou, Burkina Faso. Dit straatkinderenproject
loopt sinds 2000.
Activiteiten
algemeen
De stichting houdt zich vooral bezig met fund raising onder particulieren, kerken, scholen en
bedrijven. Ook zijn wij open voor nieuwe vormen van samenwerking en ondersteuning.
Daarnaast vervullen we een rol als intermediair bij het indienen van projectvoorstellen bij
Nederlandse donoren. In 2012 hebben wij een vrijwilligster gefaciliteerd die kwam helpen op
het project.
steun bij scholing door middel van financiële adoptie
In 2012 ontwikkelde de financiële adoptie zich verder. Werden in 2007 11 kinderen gesteund
met hun voortgezet onderwijs en of basisschool, in 2012 waren dit er 41.
Monitoring en contact met Kheur Guney
In 2012 was er naast maandelijks telefonisch contact, gemiddeld driewekelijks e-mail contact
over de gang van zaken bij Kheur Guney. Naast een eenvoudig financieel jaarverslag zijn van
ieder kind dat gesponsord wordt met zijn/haar onderwijs follow up rapportjes en
schoolrapporten ontvangen en uitgedeeld.
Plannen van Kheur Guney 2012 en 2013
In 2010 bezocht Eliakim in Nederland de donoren. Er is onder meer gesproken over zijn visie
voor een basisschool en een technische school (vakschool). Aan het eind van zijn verblijf in
Nederland waren er voldoende toezeggingen om het stuk grond te kopen waarop het project
een koopoptie had genomen. Daarna is naast het project een stuk grond beschikbaar gekomen
voor een basisschool. De basisschool is belangrijk omdat de kinderen van het project door de
reguliere school in de buurt geweigerd worden. Zij worden gestigmatiseerd als
probleemkinderen waarvoor in de reeds overvolle klassen geen plaats is. In 2011 is op
bescheiden schaal begonnen met de fundamenten voor de basisschool. 1 oktober 2012 was het
eerste gebouw met drie klassen klaar en begon groep 3 met 39 kinderen.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit professionele vrijwilligers. Zij hebben ervaring met fund raising en het
werken in ontwikkelingslanden. Het bestuur ontvangt geen beloning.

15 november 2013
Bestuur:
Voorzitter: F. van Braak
Secretaris: M. Catsburg
Penningmeester: D. van Braak
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Balans

31-12-12

31-12-11

debet activa
liquide middelen:
ing spaarrekening
ing bankrekening
TOTAAL ACTIVA

€ 1.475,00
€ 46,67
€ 1.521,67

€ 304,29
€ 3.036,37
€ 3.340,66

credit passiva
kortlopende schulden:
schoolgeld 1 oktober volgend jaar
door te betalen giften aan Kheur Guney
TOTAAL PASSIVA

€ 1.296,00
€ 225,67
€ 1.521,67

€ 3.238,50
€ 102,16
€ 3.340,66

Staat van baten en lasten

2012

2011

ontvangen van:
kerken
financiële adoptie schoolgeld particulieren
bedrijven
particulieren
rente
totaal ontvangsten:

€ 6.558,95
€ 3.771,50
€ 1.500,00
€ 21.697,50
€ 20,71
€ 33.548,66

doorbetaald: saldo 31 dec vorig boekjaar
transfer voor ondersteuning activiteiten Kheur Guney (incl. schoolgeld)
inschrijving kamer van koophandel en bankkosten

€ 3.340,66
€ 5.453,67
(€ 34.942,00) (€ 26.900,00)
(€ 425,65)
(€ 248,31)

totaal uitgaven:

(€ 32.026,99) (€ 21.694,64)

saldo in volgend boekjaar over te maken:

€ 1.521,67

€ 4.134,62
€ 3.460,00
€ 2.000,00
€ 15.413,00
€ 27,68
€ 25.035,30

€ 3.340,66

Toelichting op de balans per 31 december 2012 en de baten en lastenstaat over 2012
BALANS

ING Spaarrekening
Het saldo op de direct opvraagbare spaarrekening bij ING is grotendeels bestemd voor het
schoolgeld seizoen 2013/2014.
ING Bankrekening
Staat geheel ter vrije beschikking.
De stichting heeft geen kapitaal of vermogen.

Door te betalen giften aan Kheur Guney
Betreft het saldo van ontvangen giften. Deze worden geheel gepassiveerd als verplichting. Dit
bedrag bevat voor het grootste deel vooruitbetaald schoolgeld.

BATEN EN LASTEN
Kasstelsel
Voor de ontvangsten geldt het kasstelsel, dat wil zeggen, in het jaar van ontvangst worden
giften en collecten als opbrengst verantwoord.
Kosten
Er zijn geen kosten van fundraising. Het beleid van de stichting is giften zonder aftrek van
toegerekende overhead volledig en snel door te storten naar Kheur Guney. Bankkosten,
kosten van de internetsite en kosten van de inschrijving van de kamer van koophandel worden
gefinancierd vanuit algemene giften.

