Jaarverslag 2005

Voorwoord
In dit eerste jaarverslag kijken we terug naar het afgelopen half jaar dat de Stichting
Kinderen van Viljoenskroon bestaat. Rondreizend door Zuid-Afrika zie je naast alle
prachtige natuur ook het leed van velen. Vooral rondom de grote steden en in de dun
bevolkte delen. Je begint met wat geld achter te laten. Op je volgende reis neem je
wat kleren en speelgoed mee. Je ontmoet enthousiaste vrijwilligers die hun leven
inzetten voor de armste onder de armen. Zeker als het om kinderen gaat die weinig
hoop op een toekomst hebben begint je hart sneller te kloppen. In je hoofd ontstaan
allerlei plannen die je later weer verwerpt omdat ze volgens jou toch niet uitvoerbaar
zijn. Je bezoekt opnieuw Zuid-Afrika, specifiek Viljoenskroon. Ontmoet de kinderen
die liefdevol worden opgevangen en je met liedjes ontvangen. Je deelt alles uit wat je
hebt meegebracht, heel veel denk je, maar toch altijd te weinig. Je krijgt veel
informatie over de ziekte aids waar alle kinderen mee besmet zijn, denkt aan je eigen
kleinkinderen, en het besluit is genomen voordat de deur van de Hospice dicht gaat.
Zo is het ons vergaan. Thuis gekomen ga je aan de slag en probeert anderen net zo
enthousiast te krijgen als je zelf. Dat blijkt dan niet veel moeite te kosten. Heel veel
dank gaat dan ook uit aan de mensen van het eerste uur, Nelly van Veghel en Roos
Rovers. Zonder hun steun had ik het niet aangedurfd een stichting op te richten. Ook
mag ik niet vergeten Hans van Ipenburg, jurist bij het Koning Willem I College die de
contacten met Huijbregts Notarissen gelegd heeft. Hij stelde de statuten op en wist
het notariskantoor over te halen tegen een vriendenprijs de zaken te regelen.
Terug kijkend op dit eerste halfjaar kunnen we stellen dat het resultaat vele malen
onze verwachtingen heeft overtroffen. Met de inzet van Peter Rovers, Bert Meijs en
Gijs van Liempd die ons bestuur compleet maken hebben we een prachtig halfjaar
achter ons. We hebben weer wat hoop gebracht in de hartjes van de kinderen en de
harten van de vrijwilligers in Viljoenskroon. Mede met de hulp van donateurs is een
begin gemaakt met de uitvoering van ons eerste project: de verbouwing van de
Hospice. Vol trots ontvingen we begin 2006 een aantal foto’s waarop de
bouwactiviteiten zijn vastgelegd.
Namens het bestuur heel erg veel dank aan alle mensen die bijgedragen hebben aan
dit resultaat. We hopen in de toekomst op evenveel steun van de bestaande
donateurs en streven naar een uitbreiding met mensen die het hart op de juiste plaats
hebben.

Willie Rovers
Voorzitter
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Oprichting
De Akte van oprichting is verleden op 16 juni 2005 op het kantoor van Huijbregts Notarissen te
’s-Hertogenbosch. De officiële naam van de stichting is: Stichting Kinderen van Viljoenskroon.
De stichting is gevestigd te Veghel en opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van het Hospice en het weeshuis van
Viljoenskroon, Zuid-Afrika, met financiële middelen en goederen waardoor voorzien wordt in de
eerste levensbehoeften van de kinderen, zoals voedsel, kleding, huisvesting als ook palliatieve
zorg en onderwijs, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

Samenstelling van het bestuur
Per 16 juni 2005 was het bestuur als volgt samengesteld:
Rovers, Wilhemus Petrus
Geboren te Veghel op 17 september 1945
Voorzitter
Van Veghel-Ruijs, Petronella Josephina
Geboren te Veghel op 4 februari 1939
Secretaris
Rovers, Petrus Adrianus Josephus
Geboren te Veghel op 28 maart 1949
Penningmeester

Vanaf 1 augustus 2005 aan het bestuur toegevoegd:
Van Liempd, Gijsbertus Gerardus
Geboren te Schijndel op 2 mei 1943
Meijs, Lambertus Marinus Maria
Geboren te Vught op 20 augustus 1944
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Kamer van Koophandel
De Stichting Kinderen van Viljoenskroon is ingeschreven in het handelsregister op 28 juni 2005
onder nummer 17179221. De inschrijving vond plaats bij de Kamer van Koophandel OostBrabant.

Belastingdienst
Op 24 oktober 2005 ontvingen wij bericht van de Belastingdienst Oost-Brabant, dat de Stichting
Kinderen van Viljoenskroon is gerangschikt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de
Successiewet 1956. Voor de stichting zijn hier een aantal verplichtingen aan verbonden zoals
het indienen van de jaarstukken en een activiteitenverslag. Met dit jaarverslag willen wij voldoen
aan beide verplichtingen. Voor de mensen die onze stichting steunen heeft deze rangschikking
het voordeel dat de giften, onder de voorwaarden zoals neergelegd bij de inkomstenbelasting, in
aanmerking komen voor aftrek.

Bankinstelling
Op 2 juli 2005 is door de voorzitter, met machtiging van de penningmeester en secretaris, een
bankrekening geopend bij de ABN/AMRO te Veghel. Het rekeningnummer 55.71.27.084 staat
op naam van de Stichting Kinderen van Viljoenskroon te Veghel.
Op 17 augustus is, via bemiddeling van ABN/AMRO te Veghel, een aanvraag voor een
incassocontract bij Interpay ingediend. Op 25 augustus 2005 is dit contract getekend. Het betreft
een doorlopende machtiging voor een incasso van maximaal € 7.500 per maand.

Bestuursvergaderingen
In de statuten is vastgelegd dat ieder kalenderkwartaal een bestuursvergadering gehouden moet
worden. De vergaderingen vinden volgens de statuten plaats in Veghel. In het kalenderjaar 2005
hebben op de volgende data de bestuursvergaderingen plaatsgevonden: 6 oktober 2005 en 12
december 2005.

Bestuursvergadering 6 oktober 2005
Besluiten:
1. Maximaal 90% van de giften en donaties worden bestemd voor een groot project,
waardoor het mogelijk wordt te reageren op incidentele verzoeken.
2. Het eerste project dat geadopteerd wordt is de verbouwing en aanpassing van de
Hospice waardoor het mogelijk wordt meer kinderen in de dagopvang te nemen. Een
eerste raming van de kosten is ongeveer € 9.000
3. Indienen van een projectaanvraag bij Memisa Cordaid zo breed mogelijk om de kans
van toewijzing zo groot mogelijk te maken.
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Bestuursvergadering 12 december 2005
Besluiten:
1. Er wordt aan alle vaste donateurs en personen die eenmalig een grotere bijdrage
leveren een DVD aangeboden. Op deze DVD staat een diapresentatie van ongeveer
5 minuten en een videoverslag van tien minuten van de kinderen op de Hospice.
2. De voorzitter benadert Roy van Vuren, wonende in Viljoenskroon, Zuid-Afrika, om als
liaison en officieel bemiddelaar op te treden tussen de Stichting Kinderen van
Viljoenskroon, Viljoenskroon Hospice Association en het Jeugdsorg sentrum te
Viljoenskroon.
3. Indienen van een projectaanvraag bij het Zwijssen College te Veghel om in
aanmerking te komen voor een deel van de opbrengst van de geraniumactie.
4. Er wordt een opzet gemaakt voor een professionele folder en bedankkaart. Opdracht
hierbij is dat er geen geld vanuit de stichting betaald kan worden.

Nieuwsbrieven
Vanuit het bestuur proberen we de mensen die ons steunen zoveel mogelijk op de hoogte te
houden van het wel en wee van onze stichting. Daarvoor wordt periodiek een nieuwsbrief
uitgegeven die via e-mail verspreid wordt. Op verzoek kan de brief per post worden
toegezonden. Dit heeft niet de voorkeur omdat de kosten ten laste van de bestuursleden komen.
Het streven is namelijk om geen of zo weinig mogelijk kosten voor administratie ten laste te
brengen van de giften en schenkingen. In het jaar 2005 zijn 4 nieuwsbrieven verschenen en wel
op: 1 augustus, 11 oktober, 29 november en 22 december. De nieuwsbrieven zijn, zonder de
foto’s te lezen op onze website.

Persoonlijke initiatieven
In het afgelopen jaar zijn er meerdere pakketten met kleding en speelgoed verzonden naar
Viljoenskroon. Niet alleen door mensen uit het bestuur maar ook anderen die ongeveer € 50,00
over hebben om een pakket van 10 kilo te versturen. De e-mails en foto’s uit Viljoenskroon
leveren daar een bewijs van.
Mensen hebben zich ingezet om de stichting te promoten en niet zonder resultaat. De stichting
Thebe honoreerde een dergelijk verzoek met een Kerstgift van € 2.500. Ook een paar
bijzondere verjaardagen leverde een mooie financiële bijdrage aan onze stichting.
Van een aantal mensen die een jubileum te vieren hadden bij hun werkgever lieten ons weten
een bijdrage te willen leveren voor de kinderen van Viljoenskroon.
Namens de kindertjes uit de Hospice en het Jeugdsorg sentrum hartelijk dank aan allen die een
bijdrage geleverd hebben in het slagen van dit eerste kalenderjaar.
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Bouwproject Hospice
In de maand oktober 2005 waren we met een paar mensen op vakantie in Zuid-Afrika en konden
het niet nalaten een bezoek te brengen bij onze gastheer en vriend Roy van Vuren. Hij was het
die de eerste contacten legde met de bestuurders van de Hospice. Deze keer hadden we naast
kleding, snoep en speelgoed een belangrijker cadeau voor hen bij. Symbolisch hebben we de
voorzitter een cheque van R 35.000 overhandigd met de mededeling dat we het echte geld
overmaken als ze starten met de verbouwing. In december kregen we de eerste berichten dat
de plannen ver gevorderd waren. Op 13 januari kregen we samen met de foto’s van de
vorderingen van de bouw het verzoek van Roy van Vuren om een eerste bedrag over te maken.
Onmiddellijk hebben we R 50.000 ongeveer € 7.000 overgemaakt. De heer Van Vuren heeft
ondertussen alle begrotingen en rekeningen overgelegd gekregen waardoor het mogelijk wordt
om zijn rol als intermediair voor onze stichting te vervullen. Zoals dat met een verbouwing gaat
blijkt altijd dat er onvoorziene zaken aandienen waarmee geen rekening gehouden is. De totale
kosten lijken nu te komen op R 113.500 ofwel zo’n € 15.000, een bedrag dat wij als stichting nog
niet beschikbaar hebben. Wel is een aanvullend budget van R 30.000 ongeveer € 4.000 gestort
op de rekening van de Viljoenskroon Hospice Association.
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Financiële Verantwoording
In het kalenderjaar 2005 zijn geen uitgaven gedaan anders dan het bedrag van € 3,25
bankkosten. De eerste betalingen zijn gedaan in 2006 waardoor deze geen invloed hebben op
de verantwoording in 2005. De inkomsten bestaan uit eenmalige giften en periodieke betalingen
via een incasso opdracht. Hiervoor is een bedrag ontvangen van € 7.807, 27. Aan rente werd
een bedrag van € 1,25 ontvangen.
Geen van de kosten die gemaakt zijn voor de oprichting van de stichting, administratiekosten,
Kamer van Koophandel, porto, vervaardigen en verspreiden van de DVD en foldermateriaal zijn
ten laste gekomen van de stichting.
Het boekjaar en tevens kalenderjaar is afgesloten met een positief saldo van € 7.805,27
De financiële boekhouding is gecontroleerd en in orde bevonden door de heer A.P. Romme,
Financial Controler bij het Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch.
Door deze goedkeuring is in de vergadering van 9 maart 2006 de penningmeester
gedechargeerd.
Inkomsten

juli
augustus
september
oktober
november
december
Totaal

Uitgaven

Donaties
Rente
Bankkosten Porto
€ 1.450,00
€ 700,00
€ 1.567,50
€ 685,27
€ 1,25
€ 3,25
€ 1.192,50
€ 2.212,00
€ 7.807,27

€ 1,25
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€ 3,25

€ 0,00

Een van de berichten uit Viljoenskroon
Groete aan julle,
Willie en al die donateurs van die Stigting, ons weet nie hoe om dankie te sê nie !!!!!
Baie dankie vir die oorplasing van die geld. Ons vertrou dat daar genoeg vondse van julle sal
kan kom vir die projek. Die surplus fondse het ons solank betaal uit ons reserves. Ongelukkig
kan ons nie halfpad gestop het met die bouwerk nie. Dit is baie moeilik met die daycare want dit
is so deurmekaar met die breekery en bouery en verfwerk dat ons dit goed gedink het
om klaar te kry aangesien daar siek kinders is in die daycare.
Roy van Vuuren het gister die een pakkie klere en speelgoed gebring wat baie handig was en
net in tyd gekom het. Die pakkie het vele baba klere en kinderklere in gehad.
Die selfde dag wat ek die klere gekry het het ek gehoor van 'n jonge meisie wat in kraam is en
sy is aan my bekend. Ek het besef dat sy nie klere vir die baba het nie en die babaklere vir haar
gevat. As sy uit die hospitaal kom sal ek foto's van haar en die baba stuur.
So het daar 2 weke gelede 'n seuntjie van 2 jaar na die kinderhuis hier in Viljoenskroon gekom
onder die sorg van Nellie en Jannie. Ek het die seunsklere weer dadelik vir haar gevat want die
seuntjie het niks gehad toe hulle hom by sy alkolistiese ouers vat nie. Hy kan net twee woorde
spreek. Eina en mamma. In afrikaans is eina "seer". Namens Nellie ook 'n groot dank.
Wanneer die skoene kom stuur ek vir julle foto's van die kinders.
Willie ek dink nie julle besef wat 'n grootse hulp hulle hier verrig nie. Ons kan net baie dankie sê.
Hoop dit gaan goed met hulle. Ek sal dadelik laat weet wanneer die geld in die bank is.
Liefde en groete
Lynette Nel

Verklaring en nawoord
Met dit jaarverslag hopen wij voldoende verantwoording te hebben gegeven over de gelden die
ons ter beschikking zijn gesteld. Geen kosten zijn door de bestuurders in rekening gebracht bij
de stichting. Er zijn geen vrijwilligersvergoedingen uitbetaald; ook heeft de stichting geen BTW
belaste activiteiten verricht. Er zijn in het boekjaar 2005 geen schenkingen ontvangen boven het
vrijgestelde bedrag.
Het bestuur wil met hetzelfde elan en enthousiasme zich inzetten om ook de komende jaren iets
te kunnen betekenen voor de kinderen van Viljoenskroon. Met deze continuïteit kunnen de
mensen in Viljoenskroon iets gaan opbouwen.
Namens alle bestuursleden, Roy van Vuren, het bestuur van de Viljoenskroon Hospice
Association, de vrijwilligers en natuurlijk de kinderen van Viljoenskroon danken wij een ieder dit
eerste jaar tot een succes heeft gemaakt.
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