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Bestuursverslag
Algemeen
Het jaar 2017 is het vijftiende jaar van het bestaan 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
is begonnen in het jaar 2000. De penningmeester van onze stichting was aanwezig bij de
oprichting toen hij nog in Burkina Faso woonde.
Activiteiten
Algemeen, auto en noodhulp
De stichting houdt zich vooral bezig met fundraising 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 2015 en 2016 werd de nood voor een nieuw vervoermiddel acuut. Een grote gift van een
bedrijf gaf de doorslag tot de aankoop van een Toyota Hilux in Nederland welke verscheept
werd via Ghana naar Burkina Faso.
2017 was een uniek jaar, omdat voor het eerst voedselnoodhulp moest worden gegeven.
Misoogsten en droogte zorgden voor dreigende voedseltekorten en prijsstijgingen in Burkina
Faso. Onze achterban kwam in actie en gaf meer dan voldoende.
steun bij scholing door middel van financiële adoptie
In 2017 ontwikkelde de financiële adoptie zich verder. Werden in 2007 11 kinderen gesteund
met hun voortgezet onderwijs en of basisschool, in 2017 waren dit er 60. Er vindt nog steeds
een verschuiving plaats. Het volgen van de schoolresultaten van kinderen op het voortgezet
onderwijs vraagt veel energie van Eliakim en Denise. De nadruk komt daarom steeds meer te
liggen op het steunen van kinderen op de basisschool. Dit zijn meestal kinderen uit de arme
buurt waarin Kheur Guney ligt.
Nieuw is het instellen van een studiefonds voor kinderen die doorgroeien naar de universiteit.
In 2016 is een meisje (Germaine) dat vanaf het prille begin van de stichting werd gesteund, na
haar middelbare schooldiploma toegelaten tot de universiteit in Ouagadougou. In 2017
behaalde ze voldoende studieresultaat om over te gaan naar het tweede studiejaar.
Timmeronderwijs en technische vakschool
Onze stichting speelde een grote rol bij de fondsenwerving voor de aankoop van een groot
terrein in Komsilga waarop de verplichting ligt een technische vakschool te realiseren.
Het timmeronderwijs in Burkina Faso wordt structureel gesteund door een Franse organisatie.
Het is de bedoeling dat de timmeropleiding uitgroeit naar een volledige technische school op
het nieuwe terrein. Eind 2017 werden onverwacht enkele grote giften ontvangen bestemd voor
de vakschool. Begin 2018 is begonnen met de verdere opbouw.
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Monitoring en contact met Kheur Guney
In 2016 heeft onze stichting gesteund op een diepe intensieve evaluatie verricht in opdracht
van de Franse organisatie SEL.
In 2017 heeft de onderwijsinspectie de basisschool van het project bezocht om te controleren
of de school klaar was om voor het organiseren van de eerste officiële eindexamens. De
uitslag was zeer positief.

Plannen van Kheur Guney 2017 en 2018
In 2016 staat er een complete basisschool met zes klassen. Dit plan, waarvan de uitvoering
begon in 2011, is dus nu geheel gerealiseerd. In schooljaar 2017 zal er voor het eerst ook een
groep 8 zijn die officiële eindexamens zal afleggen in mei 2018.
In 2016 is begonnen met de bouw van een technische vakschool. In 2016 is er een muur om
het 2 hectare tellend terrein gebouwd en is een waterpomp geslagen.
Eliakim en Denise willen de technische school rustig opbouwen, net zoals zij de basisschool
gebouw voor gebouw en klas voor klas hebben opgebouwd.
De prioriteit ligt bij landbouw- en veeteeltonderwijs op bescheiden schaal en het
timmeronderwijs. Voor het landbouwonderwijs hebben Eliakim en Denise al docenten op het
oog en hebben de eerste oriënterende gesprekken plaats gevonden. Begin 2018 was er genoeg
geld ontvangen om de muren verder op te hogen. We hopen dat er in 2018 nog meer giften
binnenkomen zodat er een onderdak voor leerlingen en een onderdak voor de eerste dieren
van het veeteelt onderwijs gerealiseerd kan worden.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit betrokken professionele vrijwilligers. Zij hebben ervaring met
fundraising, hebben gewerkt in ontwikkelingslanden of hebben affiniteit met het project en
kennen Eliakim en Denise persoonlijk.
Het bestuur ontvangt geen beloning en geen vacatiegeld.

Bestuur:
Voorzitter: vacant
Secretaris: M. Catsburg
Penningmeester: D. van Braak
Adjunct: B.P.M. van der Laan
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Jaarrekening Stichting Huis van Kinderen over 2017
Balans

31 -12-2017

31 -12-2016

activa
liquide middelen:
ing spaarrekening
ing bankrekening
TOTAAL ACTIVA

€ 7.971,21
€ 0,93
€ 7.972,14

€ 19.299,93
€ 633,16
€ 19.933,09

passiva
kortlopende schulden:
vooruit ontvangen sponsorgelden
door te betalen giften aan Kheur Guney
TOTAAL PASSIVA

€ 2.894,71
€ 5.077,43
€ 7.972,14

€ 1.666,71
€ 18.266,38
€ 19.933,09

2017

2016

€ 20.715,65
€ 2.841,82
€ 2.345,00
€ 3,78
€ 25.906,25

€ 19.987,50
€ 5.284,95
€ 12.130,92
€ 6,95
€ 37.410,32

€ 19.933,09

€ 1.704,76

Staat van baten en lasten
ontvangen van:
particulieren
kerken
bedrijven
rente
totaal ontvangsten:
doorbetaald: saldo 31 dec vorig boekjaar
transfer voor ondersteuning activiteiten Kheur
Guney
bankkosten, website
totaal uitgaven:
saldo in volgend boekjaar over te maken:

(€ 37.565,00) (€ 18.917,00)
(€ 302,20)
(€ 264,99)
(€ 17.934,11) (€ 17.477,23)
€ 7.972,14

€ 19.933,09
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Toelichting op de balans per 31 december 2017 en de baten en lastenstaat over 2017
BALANS
ING Spaarrekening
Het saldo op de spaarrekening bij ING is direct opvraagbaar.
ING Bankrekening
Staat geheel ter vrije beschikking.
De stichting heeft geen kapitaal of vermogen.
Vooruit ontvangen sponsorgelden voor schoolkinderen
Een groot aantal sponsors betaalt schoolgeld in termijnen. Omdat het schooljaar begint op 1
oktober van een kalenderjaar, worden de na 1 oktober 2017 ontvangen termijnen
gepassiveerd. De doorbetaling van een jaar opgespaard schoolgeld vindt plaats rond 1 oktober
2018.
Door te betalen giften aan Kheur Guney
Naast schoolgeld komen er giften binnen met een specifieke bestemming zoals
voedsel noodhulp, bouw technische vakschool. Ultimo 2016 was het bedrag hoog omdat in
daarin de aankoopprijs van de toyota begrepen was die begin 2017 werd aangeschaft.

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

Accountantsverklaring
Volgens artikel 9 lid 3 van de statuten van de stichting vindt geen accountantscontrole plaats.
Volgens de wettelijke eisen is Stichting Huis van Kinderen namelijk aan te merken als een
kleine rechtspersoon waarvoor geen accountantscontrole verplicht is gesteld.
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Toerekening van baten en lasten aan de projecten en kostendragers

2017
particulieren
kerken
bedrijven
rente
allocatie algemene giften naar kosten
totaal ontvangsten (1) :
doorbetaald: saldo 31 dec vorig boekjaar
transfer voor ondersteuning activiteiten
website, bankkosten
totaal uitgaven (2) :
saldo in volgend boekjaar over te maken (1-2) :

sponsoring
algemeen onderwijs
€ 5.405,65 € 7.792,00
€ 446,82
€ 306,00
€ 1.193,50
€ 3,78
€ 7.049,75

toyota hilux
€ 2.089,00
€ 617,50

bouw
technische
school
€ 5.840,00

voedsel
noodhulp
€ 1.678,00

€ 250,00

€ 284,00

€ 2.706,50

€ 492,88 € 1.666,71
(€ 6.915,00) (€ 6.870,00)
(€ 302,20)
(€ 6.724,32) (€ 5.203,29)

€ 17.773,50
(€ 20.480,00)

(€ 3.300,00)

(€ 2.706,50)

€ 0,00 (€ 3.300,00)

€ 302,20
€ 302,20

€ 19.933,09
(€ 37.565,00)
€ 0,00
(€ 17.631,91)

€ 0,00

€ 6.090,00 (€ 1.338,00)

€ 0,00

€ 7.972,14

€ 2.894,71

€ 1.962,00

(€ 302,20)
(€ 302,20)

totaal
€ 20.715,65
€ 2.841,82
€ 2.345,00
€ 3,78
(€ 302,20)
€ 25.604,05

€ 8.098,00

€ 325,43

€ 6.090,00

kosten
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