Jaarverslag 2006

Voorwoord
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we constateren dat het onze stoutste
verwachtingen heeft overtroffen. Het is moeilijk te geloven en bijna niet te bevatten dat wij
in korte tijd met behulp van onze donateurs, sponsoren en begunstigers een aantal
prachtige projecten hebben opgezet. Het jaar 2006 heeft voor de hospice en de kinderen
een prachtige ontwikkeling in gang gezet. Verder in dit verslag zullen wij daarop uitgebreid
ingaan.
Samen met Memisa Cordaid hebben we de basis kunnen leggen voor een positieve
ontwikkeling in de plaats Viljoenskroon. Door de vele media aandacht, onze nieuwsbrieven
en onze website is de Stichting Kinderen van Viljoenskroon een begrip geworden.
Belangrijk voor onze stichting is het vertrouwen dat Memisa Cordaid heeft gehad in onze
aanpak en samenwerking. Ik denk dat niemand beter weet dan ik, na anderhalf jaar allerlei
organisaties benaderen, hoe moeilijk het is het vertrouwen te krijgen en daadwerkelijk
ergens binnen te komen. Alle reacties zijn overwegend positief maar het eindigt altijd met
hetzelfde antwoord. Wij kunnen u helaas niet helpen omdat wij alleen samenwerken met
grote organisaties ter plekke. Uit de media weten we ondertussen hoe dat uitwerkt. Onze
stichting heeft het vertrouwen van Memisa Cordaid niet beschaamd. Samen met u hebben
we er iets moois van gemaakt.
Zeker net zo vermeldenswaardig is de samenwerking met Carbone, later CarboneCare.
Hierin hebben wij mensen met een zelfde passie en emotie ontmoet. De heer Bennie
Romme van het bedrijf Carbone Casual hebben wij leren kennen als een gewone man
zeer bewogen met het vele leed in de wereld. Een man die een prachtig bedrijf heeft
opgebouwd en daarvan de minderbedeelden laat mee profiteren. De overeenkomst tot
samenwerking is de hoofdprijs voor de kinderen in Viljoenskroon.
Ik wil iedereen die in het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het succes van onze
stichting hartelijk danken. Belangrijk is dat u ons ook in de toekomst blijft steunen.
Zij rekenen op u!

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
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
Van Liempd, Gijsbertus Gerardus
Geboren te Schijndel op 2 mei 1943
Meijs, Lambertus Marinus Maria
Geboren te Vught op 20 augustus 1944

Webmaster
Björn Kluijtmans
Website: www.kinderenvanviljoenskroon.nl
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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 2006
hebben op de volgende data de bestuursvergaderingen plaatsgevonden:
9 maart; 29 juni; 21 september en 15 december

Nieuwsbrieven
Ook in 2006 hebben wij getracht om iedereen die belangstelling heeft in onze werkzaamheden
op de hoogte te houden door regelmatig een nieuwsbrief uit te geven. De digitale nieuwsbrief is
geheel gratis en men hoeft daarvoor geen begunstiger of donateur te zijn. In dit kalenderjaar
hebben we acht nieuwsbrieven geproduceerd. Op onze website zijn alle brieven te raadplegen.
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Memisa Cordaid
Eind december 2005 zijn wij in contact gekomen met Christel Hoogland van Memisa Cordaid die
ons in contact bracht met de afdeling die subsidies verleent aan projecten vanuit een particulier
initiatief. Op 11 januari 2006 hebben wij de projectaanvraag onder nummer 417/10137 A Sub 51
Ingediend. Op 10 april 2006 ontvingen wij van Cordaid de mededeling dat zij onze aanvraag
beloonden met een bedrag van € 11.000. Op 13 april hebben wij het contract getekend. Twee
weken later werd het bedrag op onze bankrekening bijgeschreven.
Onze projectaanvraag bestond uit vier deelprojecten te weten:
Deelproject 1
De verbouw, uitbouw en renovatie van het bestaande hospice gebouw. Hiervoor is vanuit de
Cordaid subsidie een bedrag van € 4.000 toegewezen. De totale kosten die onze stichting aan
dit project betaald heeft bedragen R. 153.029,81 omgerekend tegen een gemiddelde koers komt
dit overeen met € 16.108,40. Eind maart 2006 is de renovatie en uitbreiding van het gebouw
gerealiseerd. Op 25 maart 2006 ontvingen wij van onze vertegenwoordiger ter plaatse, Roy van
Vuren, een verklaring dat hij een eindinspectie gedaan heeft. Hij constateerde dat het
uitgevoerde werk van hoge kwaliteit was.
Deelproject 2
De aankoop van medicijnen niet zijnde aidsmedicijnen. Hiervoor is vanuit de Cordaid subsidie
een bedrag van € 4.000 toegewezen. Het beschikbaar gestelde bedrag van € 4.000,00 is op een
afzonderlijke bankrekening geplaatst. Dokter Peter Shahim, lid van het bestuur en arts
vrijwilliger, heeft het beheer over de financiële middelen. Hij doet ook de bestellingen van de
medicijnen. Omdat de beschikbare middelen eerst eind april zijn overgemaakt is nog niet het
hele budget voor 2006 opgemaakt. De uitgaven bedragen R 20.546,67 ofwel € 2.162,80. Voor
het jaar 2007 is dus nog te besteden € 1.837,20.
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Deelproject 3
Het uitvoeren van snelle HIV testen zowel voor volwassenen als kinderen. Hiervoor is vanuit de
Cordaid subsidie een bedrag van € 1.000 toegewezen. Met dit budget heeft de Hospice de
mogelijkheid gekregen om de township in te trekken en de aandacht te vragen om vrijwillig deel
te nemen aan een test. Uit de tabel is te lezen dat vanaf mei, nadat onze subsidie ontvangen is,
de aantallen testen toenemen. In totaal is op dit project een bedrag van R 4.802,64 uitgegeven.
Dit komt overeen met € 505,54. Dit zijn de kosten vanaf mei 2006. Er is voor 2007 nog een
bedrag van € 494,46 beschikbaar.
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Deelproject 4
Voorlichting en het opzetten van supportgroepen. Hiervoor is vanuit de Cordaid subsidie een
bedrag van € 2.000 toegewezen. Het bestuur van de Viljoenskroon Hospice Association had
zich ten doel gesteld om met hun voorlichtingscampagne 16.000 mensen te bereiken. Door onze
bijdrage, waardoor supportgroepen aan de slag konden, is de teller tot 40.814 gestegen. Een
resultaat waar men trots op mag zijn. Uiteraard is hiermee het project niet gestopt omdat dit een
continu proces behoort te zijn. Op dit budget is iets meer uitgegeven in 2006 dan aan subsidie is
verleend. Uitgegeven is R 20.515,57 ofwel € 2.159,53. Deze overschrijding heeft te maken met
de aanschaf van een laptop en printer voor een bedrag van R 12.000,00 De voorlichting is
gegeven op scholen, ziekenhuizen, gevangenis, fabrieken, boerenbedrijven enz.
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Carbone en Stichting CarboneCare
In de maand maart kwamen wij in contact met de heer Bennie Romme, directeur van Carbone
Casual. Een fabrikant van kinderkleding in de betere segmenten van de markt. Het hoofdkantoor
is gevestigd in Geffen en huisvest styling, administratie, magazijn en verkoop. In ons eerste
gesprek hebben wij de heer Romme leren kennen als een maatschappelijk bewogen en
betrokken man. Iemand die naast het zakelijke veel oog heeft voor de medemens met
problemen. Ons gesprek zou gaan om een paar kinderen uit Viljoenskroon in het nieuw te
steken. Aan het einde van de avond gingen we naar huis met kleding voor bijna honderd
kinderen. Zelfs de verzendkosten zijn door Bennie betaald. Een gigantisch feest in Viljoenskroon
toen de kleding arriveerde. Dit eerste contact zou niet het laatste zijn.
De heer Romme heeft daarna de Stichting CarboneCare opgericht. Tot voorzitter is benoemd de
heer Adri van der Heijden, leden de heer Jan van den Haterd en Bennie Romme. Begin oktober
werd onze stichting benaderd door de voorzitter van CarboneCare om eens te komen praten
over een mogelijke samenwerking. Uiteraard hebben we dit met beide handen aangegrepen.
Het werd een zeer inspirerende avond. CarboneCare wil voor de kinderen van Viljoenskroon iets
gaan betekenen. Nadat wij informatie hadden gegeven over het aids medicijnen project en de
noodzaak van een verpleegafdeling, was het idee snel geboren. Heel enthousiast is er
gefilosofeerd over de mogelijkheid een ziekenhuisje te bouwen. De intentie van beide
stichtingen is te komen tot een langdurige samenwerking. CarboneCare stelde ons een bedrag
van € 50.000 over een periode van twee tot drie jaar in het vooruitzicht. Enkele dagen later was
de conceptovereenkomst verworden tot een definitieve overeenkomst. Beide voorzitters
ondertekenden de overeenkomst op 25 oktober 2006. De mensen van de Viljoenskroon Hospice
Association en onze vertegenwoordiger in Viljoenskroon, Roy van Vuren zijn onmiddellijk van dit
heugelijke feit op de hoogte gebracht. De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw
konden van start gaan. Onze voorzitter kreeg de opdracht om zo mogelijk af te reizen naar ZuidAfrika om de besprekingen te bespoedigen. In januari 2007 heeft dit bezoek plaatsgevonden.

Nimco
House of Shoes is de nieuwe naam van de schoenenzaken van Nimco. Dit bedrijf uit Nijmegen
is 101 jaar jong en transformeerde van traditioneel aanbieder van comfort schoenen naar een
allround winkelketen voor modische schoenen. Chantal peters van Nimco overhandigde begin
van het jaar 22 paar prachtige merk kinderschoenen aan de heer Bert Meijs, bestuurslid van
onze stichting.
In september van het afgelopen jaar werden wij wederom verrast met nu maar liefst 54 paar
kwaliteitsschoenen. Vanuit Viljoenskroon ontvingen wij vele enthousiaste reacties vergezeld van
duizend maal dank voor Chantal Peters en het bedrijf Nimco.

Diverse acties
Thebe Kerstactie
Thebe, een grote thuiszorg instelling uit Tilburg, doneert jaarlijks een bedrag aan een goed doel.
Marianne Meijs heeft voor dit jaar onze stichting voorgedragen. En de keuze is op ons gevallen.
De opbrengst leverde liefst € 2.500,00 op.
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Geraniumactie
Op 9 maart 2006 ontvingen wij het bericht van het Zwijsen College uit Veghel dat onze stichting
in aanmerking kwam voor een donatie. Naast een paar andere projecten deelt onze stichting
mee in de opbrengst van de verkoop van geraniums. Op 30 juni ontvingen Roos Rovers en Nelly
van Veghel namens onze stichting een cheque ter waarde van € 1.500,00.
Rommelmarkten
Dieny Olijslagers, Nelly van Veghel en incidenteel Roos Rovers stonden het afgelopen jaar
diverse keren op de rommelmarkt. Dit op meerdere plaatsen in Noord Brabant. De totale
opbrengst € 660,00
Drie Koningenactie
De basisscholen De Fonkeling en Het Molenveld, beide uit de plaats Berghem houden jaarlijks
een actie voor een goed doel met het thema Drie Koningen. Kinderen gaan zingend langs de
deur en halen geld op. Dit jaar, eigenlijk 6 januari 2007, werd als goede doel de Stichting
Kinderen van Viljoenskroon gekozen. Ons bestuurslid Peter Rovers legde hiervoor het eerste
contact met mevrouw Carla Tonies. Op 19 december hebben wij aan alle 900 kinderen een
stukje voorlichting gegeven over de werkzaamheden van onze stichting. In twaalf
voorlichtingsrondes van de kleinste tot en met de grootste kinderen kregen we veel positieve
reacties en belangstellende vragen. De actie zou € 974,00 opbrengen. De Vincentiusvereniging
uit Berghem heeft dit bedrag aangevuld tot het totaal van € 2000,00
Vrouwen voor Vrede
Van de Vrouwen voor Vrede uit Ridderkerk kregen we het mooie bericht dat zij onze wens, het
project waterpomp, wilden vervullen. Mevrouw Willemien Luteijn liet ons telefonisch weten dat zij
een bedrag van € 2.500,00 beschikbaar stelden. In hun Snuffelpand verkopen zij gebruikte
goederen aan mensen die het moeilijk hebben iets nieuws te kopen. Met de opbrengst uit de
verkoop steunen zij maandelijks een goed doel. Deze keer dus ons project voor de waterpomp.
Diverse jubilea
In het jaar 2006 zijn wij meerder keren verrast met een schenking van iemand die bij zijn of haar
werkgever een jubileum te vieren had. Het betreft de volgende personen: mevrouw Lia van de
Berg, de heer Jan Weijdt, mevrouw Nannie van Berkum. Opbrengst € 1.170,00.
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Financiële verantwoording
Een overzicht van de maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn weergegeven in het
onderstaande schema.
JAAR: 2006

Inkomsten

Maand

Donaties

Januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november

€ 3.485,00
€ 255,00
€ 305,00
€ 510,00
€ 753,00
€ 1.718,00
€ 683,00
€ 658,00
€ 458,00
€ 368,00
€ 923,00

december

€ 3.488,00
€ 13.604,00

Uitgaven
Subsidie

Rente

Diversen

€ 3,07

€ 11.000,00

€ 1,82

Hospice

€ 17,75
€ 14,50
€ 209,00

€ 6.150,06

€ 3,25
€ 5,50

€ 5.011,39

€ 14,25

€ 378,52

€ 3,32

€ 11.000,00

€ 12,32

Diversen

€ 6.963,79
€ 4.189,94
€ 209,00

€ 4,11

Bank

€ 3,25

€ 209,00

€ 1.500,00

€ 5,50

€ 23.815,18

€ 64,00

€ 587,52

Bij de donaties zijn ook opgenomen de opbrengsten vanuit de diverse acties zoals opgenomen
in dit jaarverslag. Het bedrag van € 209,00 opgenomen onder diversen, zowel bij de
ontvangsten en uitgaven, zijn de verzendkosten per boot van de kinderkleding van Carbone.
Deze kosten zijn in eerste instantie betaald door onze stichting. Nog dezelfde maand heeft de
heer Romme van Carbone dit gestort op onze rekening. Het bedrag van € 587,52 onder
uitgaven diversen in de maand juli betreft een betaling van € 250,00 aan de heer Roy van Vuren
in Viljoenskroon voor de vergoeding van de invoerrechten van de kleding die hij in Kaapstad
moest betalen voordat de goederen werden vrijgegeven. Het resterende deel van € 128,52 zijn
de kosten voor de domeinnaam www.kinderenvanviljoenskroon.nl en de abonnementskosten
voor twaalf maanden.
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In het volgende overzicht hebben we de inkomsten uitgaven nog eens tegen elkaar afgezet. Nu
hebben we ook het begin en eindsaldo van onze bankrekening opgenomen. We hebben het jaar
2006 afgesloten met een banksaldo van € 8.163,89.

JAAR 2006
€ 7.805,27
€ 13.604,00
€ 11.000,00
€ 12,32

Saldo 1 januari
Donaties
Subsidie Cordaid
Rente
Betaald Hospice
Bankkosten
Invoerrechten
Webhosting
Saldo 31 december

€ 23.815,18
€ 64,00
€ 250,00
€ 128,52
€ 8.163,89
€ 32.421,59 € 32.421,59

Berichten uit Viljoenskroon
Toe ek jou e-mail lees het ek in my geestesoog die nuwe gebou gesien en geweet iewers is
daar mense wat nog omgee vir die arm en siek mensies. Ek het ook gedink aan die klein plekkie
waar die babatjies nou bly en hoe warm dit daar is. Ek het ook gedink aan die huise waar hulle
in die nag bly en geweet dat julle 'n masiewe verskil in hulle lewe gaan maak. Geen mens kan
weet wat dit aan hulle gaan doen nie. Baie baie veel dank aan almal, My spesiale dank aan die
heer Bennie Romme en sy vrouw vir julle gulde bydrae!!!!!!! Mag dit wat julle doen vir die res van
die wereld wys dat elke persoon wat gee 'n nuwe lewe kan skep.
Hospice Groete, Lynette Nel

Ons kinders se afsluiting is 15 Desember 2006, ons gaan op hierdie dag dan die speelgoed
uitgee vir die kinders. Ek kan nie vir almal van die Stichting en alle donateurs en vrywilligers
genoeg dankie sê vir die harde werk van 2006! Julle is absoluut die beste, ontsettend dankie
mag julle Jesus se liefde en Vreugde ervaar in hierdie Kersgety en mag u almal veilig wees tot
ons weer gesels in 2007!
Liefde + Groete vir almal
Maggie vd Merwe en al die Personeel van Viljoenskroon Hospice
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Verklaring en nawoord
Met dit jaarverslag hebben wij een verantwoording gegeven over de activiteiten, projecten en de
gelden die ons ter beschikking zijn gesteld. Door de bestuursleden zijn geen kosten in rekening
gebracht bij de stichting. Er zijn geen vrijwilligersvergoedingen uitbetaald; ook heeft de stichting
geen BTW belaste activiteiten verricht.
Wij zijn blij dat nog geen donateurs zijn afgehaakt maar dat het aantal langzaam uitbreidt.
Gesterkt door de voortzetting van onze sponsors Carbone, Nimco en de intentie om langdurig
samen te werken met CarboneCare heeft het bestuur van onze stichting het volste vertrouwen in
de toekomst.
Namens onze bestuursleden, Björn Kluijtmans, Roy van Vuren, het bestuur van de
Viljoenskroon Hospice Association, de vrijwilligers en niet te vergeten de kinderen van
Viljoenskroon danken wij iedereen die het jaar 2006 tot dit succes gebracht hebben. Zij, de
kinderen van Viljoenskroon, rekenen ook het nieuwe jaar op u!

10

