Jaarverslag 2007

Voorwoord
Het jaar 2007, het derde jaar van ons bestaan, hebben we samen voor een aantal
aansprekende resultaten gezorgd. We noemen hier een paar van onze geslaagde projecten: Het
boren van een waterput; onderwijsondersteuning, de bouw van het ziekenhuisje en de opstart
van het thuiszorgproject. We komen later in dit jaarverslag nog terug op deze projecten.
We hebben ons dit jaar weer gemanifesteerd op meerdere activiteiten. Deze activiteiten zijn
belangrijk voor ons omdat ze een belangrijk onderdeel van onze inkomsten zijn. Met heel veel
plezier hebben we meegedaan aan de Drie Koningen viering in Berghem, Vat oe Fiets in
Veghel, de kerstviering van de Katholieke Bond voor Ouderen in Veghel en niet te vergeten de
rommelmarkten waar mevrouw Olijslagers vaak aanwezig is met een kraam voor onze stichting.
Natuurlijk kunnen wij niet zonder onze belangrijke sponsors en stichtingen die ons steunen. Hun
logo‟s hebben we hieronder weergegeven. Belangrijk voor ons is ook Nimco House of Shoes die
elk jaar weer een groot aantal kinderschoenen beschikbaar stelt. En gelukkig hebben we in het
afgelopen jaar ook nog van enkele bedrijven een mooi bedrag ontvangen.
In dit hele rijtje mogen we onze trouwe donateurs niet vergeten. Het aantal groeit, al is het
langzaam. Zij zorgen voor een vaste basis aan inkomsten. Belangrijk als je een meerjarenplan
wilt opstellen.

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

Werkgroep ondersteuning Bestuur
In 2007 is een werkgroep opgericht die het bestuur bijstaat in allerlei zaken. Leden van deze
werkgroep zijn: De heer J. Janssen en de heer Th. Theijssen.

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 20 september 2007 ontvingen wij bericht van de Belastingdienst Oost-Brabant, dat de
Stichting Kinderen van Viljoenskroon is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI), deze aanmerking geldt voor onbepaalde tijd. De beslissing is gebaseerd op artikel 6.33
Wet Inkomstenbelasting 2001. 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 2007
hebben op de volgende data de bestuursvergaderingen plaatsgevonden:
8 maart; 5 juli; 25 september en 18 december

Nieuwsbrieven
In 2007 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
veertien nieuwsbrieven geproduceerd. Op onze website zijn alle brieven te raadplegen.
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Boren van een waterput
Wij kregen de vraag van de Viljoenskroon Hospice Association geld bijeen te brengen voor hun
eigen watervoorziening. Bij toeval kwamen wij in contact met de Vrouwen voor Vrede uit
Ridderkerk. Wij hebben de vraag aan hen voorgelegd en tot onze verrassing brachten zij een
bedrag bijeen van € 2.500. De begroting voor alleen het boren was geraamd op € 1.500
Jammer genoeg leverde de eerste boring tot 100 meter geen water op. Daarna is op een andere
plek nog een boring gedaan. Deze keer wel met resultaat op een diepte van 153 meter. De
kosten waren de begroting flink te boven gegaan. De Vrouwen voor Vrede hebben nog een
aanvullend bedrag van € 500. De elektrische installatie en pomp hebben we kunnen installeren
door een bijdrage van Bouwbedrijf Timmers van € 2.600.

Bouw ziekenhuisje
Toen in 2006 het besluit genomen was om te gaan voor de bouw van “ons” ziekenhuisje is onze
voorzitter in januari 2007 naar Viljoenskroon vertrokken om de besprekingen te voeren. De
eerste tekeningen werden gemaakt. Een bezoek aan „Nkosi Haven in Johannesburg heeft ons
veel informatie verschaft. Belangrijke zaken die we meegenomen hebben in de verdere
ontwikkeling maar zeker ook zaken die niet uitgevoerd moesten worden. Gail Johnson, een
bevlogen vrouw, heeft ons haar instituut laten zien en we kregen de gelegenheid met haar
mensen te praten. Nieuwe tekeningen werden gemaakt. Met de nieuwe tekeningen en de
noodzakelijke aanpassingen werd ook de prijs steeds hoger. Het bedrag dat wij voor ogen
hadden was zeker niet voldoende om alle wensen te verwezenlijken.
Met deze informatie zijn wij naar onze sponsor gegaan. We moesten een besluit nemen om het
ziekenhuisje in delen te bouwen of in een keer. Gelukkig besloten Bennie Romme en zijn vrouw
Ida dat het beter was het in een fase uit te voeren. Het gehele bedrag zal worden vrijgemaakt.
De totale begroting kwam uit op € 85.000, waarvan € 50.000 van CarboneCare en € 15.000 van
onze stichting beschikbaar was. De Viljoenskroon Hospice Association ging met onze garantie
van € 65.000 het risico aan om de bouw te starten.
Een projectaanvraag bij de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling (NCDO) voor de resterende € 20.000 werd op 25 juli 2007 gehonoreerd.
Daarmee was er dekking voor de gehele begroting.
Op 11 mei 2007 is een begin gemaakt met het bouwrijp maken van de grond. Met man en macht
werd er gewerkt door Johan Bosman en zijn arbeiders. Toen zij wisten dat we in september
weer een bezoek aan Viljoenskroon zouden brengen hebben ze alles op alles gezet om de
oplevering in die tijd te laten plaatsvinden. Het is ze gelukt! Een fantastisch mooi gebouw, drie
grote ruimten met twee afzonderlijke badunits, een kamer voor de arts, een voor de
verpleegkundige, een keukentje en een kleine opslagruimte.
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Een globaal financieel overzicht van de begroting en de werkelijke kosten ziet er als volgt uit.
Datum
14-05-2007
17-05-2007
06-06-2007
05-07-2007
23-07-2007
16-08-2007
19-09-2007
05-02-2008
08-02-2008
Totaal

Rand
ZAR 100.000
ZAR 100.000
ZAR 150.000
ZAR 120.000
ZAR 25.000
ZAR 145.000
ZAR 125.000
ZAR 33.516
ZAR 40.000
ZAR 838.516

Euro
€ 10.747,89
€ 10.759,44
€ 15.732,70
€ 12.704,84
€ 2.700,17
€ 14.656,52
€ 12.749,75
€ 3.079,58
€ 3.696,85
€ 86.827,74

Begroot

€ 85.000,00

De opening van het nieuwe gebouw zal plaatsvinden op zaterdag 23 februari 2008. Hierbij zijn
aanwezig de hoofdsponsor, de familie Romme, en onze voorzitter met zijn echtgenote.

Het Onderwijsproject
Aan de Hospice in Viljoenskroon is sinds kort een onderwijsvoorziening door de inspectie
goedgekeurd. De eerste twee jaren met slechts een klein aantal kinderen. Wij hebben de
mogelijkheden onderzocht om naast een financiële ondersteuning ook wat aan menskracht te
kunnen inzetten. Dit in de vorm van stagiaires vanuit Nederland. Binnen de afdeling Onderwijs
van het Koning Willem I College in ‟s-Hertogenbosch is over ons project voorlichting gegeven.
Het resultaat was dat er twee kandidaten waren die dat wel zagen zitten. Na een paar
bijeenkomsten en het uitwisselen van informatie besloten Janneke van der Heijden en Tom van
de Bergh de stap te wagen. Vol verwachting vertrokken zij naar Viljoenskroon. Met veel
enthousiasme begonnen zij aan hun taak. Zij kwamen er al snel achter dat zij hun doelen
moesten aanpassen. De cultuur, het verwerven van hun plek in de organisatie maar vooral ook
werken met zieke kinderen bleek anders te zijn dan met gezonde jonge Nederlandse kinderen.
Met alle tegenslagen hebben zij een prachtig stuk werk afgeleverd in de twintig weken die zij
voor hun stage hadden. Nog nooit zijn zoveel kinderen “geslaagd” voor hun opleiding om naar
de Groote Skool te gaan. Het waren er 23!! Tom en Janneke hebben een draaiboek achter
gelaten voor het geval er weer nieuwe studenten richting Viljoenskroon vertrekken. Zij zullen
zich hiervoor inzetten om hun medestudenten warm te krijgen. Vermeld moet worden dat
Janneke en Tom voor een aantal donateurs gezorgd hebben die in een periode van één jaar
ruim € 4.500 bij elkaar brachten.
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Het Medicijnenproject
Anja van Kuijk en Patricia van Steen hebben zich met hun activiteiten voor een goed doel bij
onze stichting aangesloten. Zij willen met allerlei acties zorgen voor een financiële basis om de
kinderen te kunnen voorzien van medicijnen en vitaminen. In 2007 hebben zij een bijdrage
geleverd van € 1.250,00. Hun eerste grote actie was een sponsorloop voor de marathon van
New York. Patricia van Steen en Cocky Groothuizen hebben met veel elan, inzet en afzien deze
monsterrace volbracht. In 2008 heeft Anja laten weten dat het totale bedrag van deze actie de
som van € 2.250,00 heeft opgebracht. Dit bedrag is op onze rekening ontvangen.

Het Thuiszorgproject
Begin 2007 hebben wij in overleg met de Viljoenskroon Hospice Association een
projectaanvraag gedaan bij Cordaid voor ons thuiszorgproject. Dit project omvat een viertal
deelprojecten. Cordaid heeft dit project een subsidie verleend van € 11.000,00 wat ook door ons
is ontvangen zij het met wat strubbelingen. Onze begroting voor dit project ziet er als volgt uit:
1 Aanschaf nieuw voertuig
2 Uitbreiding supportgroepen, begeleiding en instructie materiaal.
Opknappen van de hulppost in Rammulotsi
3 Opleiding nieuwe hulpverpleegkundigen, training, begeleiding,
kleding en medicatie
4 Uitbreiding van de thuiszorg met 50 extra kinderen. Hiervoor
voedsel, medicijnen en begeleiding. € 4.500 per jaar
Totaal budget voor twee jaren

€ 10.000
€ 3.000
€ 3.000
€ 9.000
€ 25.000

Aan het einde van het verslagjaar was er aan financiële middelen beschikbaar € 22.000,00.
Via donateurs en acties zullen de resterende € 3.000,00 verkregen moeten worden.
In de tweede helft van het jaar is het project van start gegaan.

Bestuurswijziging
Volgens het rooster van aftreden waren dit jaar Mevrouw Nelly van Veghel en de heren Bert
Meijs en Willie Rovers aftredend. Beide heren waren weer beschikbaar voor een volgende
termijn, mevrouw Van Veghel niet. De heren Meijs en Rovers werden herkozen. Met algemene
stemmen is de heer Theo Theijssen als nieuw bestuurslid gekozen. Hij was voorgedragen door
de voorzitter. De benoeming is ingegaan per 1 januari 2008.
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Financiële Verantwoording
In onderstaande tabel zijn de maandelijkse inkomsten en uitgaven weergegeven

Jaar 2007

Inkomsten

Maand

Donaties

Uitgaven
Subsidie

Januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november

€ 2.835,05
€ 828,00
€ 1.830,00
€ 1.672,00
€ 26.143,00
€ 12.650,00
€ 2.934,00
€ 16.577,00
€ 767,00
€ 592,00
€ 6.637,00

december

€ 2.466,03

€ 11.000,00

€ 75.931,08

€ 29.000,00

Rente

Diversen Totaal

€ 3,81
€ 100,00
€ 5,57

€ 8,31
€ 18.000,00
-€ 0,38

€ 2.838,86
€ 828,00
€ 1.930,00
€ 1.677,57
€ 26.143,00
€ 12.650,00
€ 2.942,31
€ 16.577,00
€ 18.767,00
€ 591,62
€ 6.637,00

Hospice
€ 2.867,63

Bank
€ 3,50

Diversen Totaal
€ 21,62

€ 3,50
€ 21.507,33
€ 15.732,70
€ 15.385,01
€ 14.656,52
€ 16.064,11

€ 3,50

€ 127,81

€ 3,50

€ 2.892,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,50
€ 21.507,33
€ 15.732,70
€ 15.516,32
€ 14.656,52
€ 16.064,11
€ 3,50
€ 0,00

€ 13.466,03
€ 17,31

€ 100,00 € 105.048,39

€ 0,00
€ 86.213,30

€ 14,00

€ 149,43

€ 86.376,73

De bankkosten zijn in rekening gebracht voor het gebruik van de bankpas. Het bedrag van
€ 127,81 is voor het abonnement van Argeweb voor onze website. Hier tegenover staat een
bedrag van € 100,00 als bijdrage voor de website als donatie van een van onze bestuursleden.
Onder de subsidie bijdragen zijn opgenomen een voorschot op de nieuwbouw van het
ziekenhuisje van € 18.000,00 gestort door het NCDO. Na de afrekening ontvangen wij de
resterende € 2.000,00. Het bedrag van € 11.000,00 is de bijdrage van Cordaid voor het
Thuiszorgproject.
In het bedrag van € 75.931,08 is het sponsorbedrag van € 50.000,00 van CarboneCare
opgenomen.
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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
2007 afgesloten met een banksaldo van € 26.835,55.

Kalenderjaar 2007

Ontvangsten

Uitgaven

€ 8.163,89
€ 75.931,08
€ 18.000,00
€ 11.000,00
€ 17,31

Saldo ABN AMRO 01-01-2007
Ontvangen donaties en sponsorgelden
Subsidie NCDO
Subsidie Cordaid
Rente bank
Betaald aan Hospice Viljoenskroon
Bankkosten
Diverse uitgaven
Saldo ABN AMRO 31-12-2007

€ 86.213,30
€ 14,00
€ 49,43
€ 26.835,55
€ 113.112,28

€ 113.112,28

Berichten uit Viljoenskroon (een korte weergave uit de maandverslagen)
By ons in Suid Afrika het dit die afgelope tyd regtig baie koud geword! Wat die babatjies se
tydelike plek betref, hulle is in die klein vertrekkie langs die groot kinders, dit is nogal beknop
maar gelukkig vorder die bouery fluks!
In die afgelope jaar het ons tot einde Junie is daar net twee kinders oorlede, die een kindjie wat
in Junie oorlede is, was baie siek, die seuntjie was in die staats hospitaal met die nasionale
staking van gesondheids werkers, ons vermoed die behandeling wat hy moes ontvang was te
laat.
Baie dankie vir die wonderlike nuus oor die waterpomp! Ek het met Cecil Brooks gepraat hy is
die elektrisiën wat altyd ons werk doen, hy het vir my gesê dit is moontlik om einde Augustus die
waterpomp in te hê, sodat julle dit kan sien!
Wat die bouery betref, die binne mure van die gebou is alles gepleister, die afronding moet nou
gedoen word sodat die dakkappe opgesit kan word, die dakkappe is reeds afgelewer.
Ek wil graag dankie sê vir Bert Meijs vir die drie bokse met klere wat hy gestuur het, ons sal
defnitief op die uitkyk wees daarvoor! Dit was wonderlik om weer e-mail vanaf hom te ontvang,
baie dankie vir die skenker wat aan ons gedink het toe sy die klere wou skenk!
Ek stuur fotos van die kinders in die tydelike geboutjie! Daar is darem een voordeel, nou hou die
klompie mekaar warm! Dit gaan verbasend goed met die kinders ten spyte van die koue, hulle is
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almal gelukkig. Ons dink daraan om die spyskaart van die kinders te verander in die somer, dan
gaan ons sommer die spyskaart van die pasiënte ook aanpas.
Die afgelope tyd het ons weeskinders getalle vreeslik opgetel, Dintle die Maatskaplike werkster
doen regtig haar werk baie goed, die Polisie werk baie nou saam met ons, in die verlede was dit
moeilik om hulle betrokke te kry maar deesdae kom hulle na ons toe om Dintle se hulp en raad
te vra.
Gister (14 Julie) het ek wonderlike nuus van Dr. Shahim af ontvang, hy het ‟n plek genader ek
dink dit is in Amerika of daar iewers, wat vir ons kan help met die toerusting wat ons nodig het
vir die nuwe gebou, ek het lankal die hele lys vir hom gestuur, die maatskappy het laat weet
hulle kan ons help met van die toerusting wat ons nodig het! Sodra ek meer details het, sal ek dit
aan julle ook stuur!
Die HIV positiewe mans ondersteuningsgroep het ‟n groente tuin begin elkeen by sy eie huis en
‟n groot een by loveLife se kantore! Dit was so snaaks, laas week Maandag, (29 Okt 07) het die
loveLife kinders my gebel en gevra, of daar die vorige Saterdag ‟n weeskind
ondersteuningsgroep was, waarop ek toe ja geantwoord het, toe vra ek wat is fout toe was die
antwoord “There are illegal little footprints in our food gardens!” ek het so gelag en baie plegtig
omverskoning gevra, asook belowe om met die persone wat die ondersteuningsgroep hou te
praat en te vra dat die kindertjies uit die tuin bly!
November maad is een drukke maand, al ons afsluitings gebeur die maand, op die 22 ste
November 2007 hou ons die afsluiting vir al ons ondersteuningsgroepe behalwe die kanker
ondersteuningsgroep, op die 29ste November 2007 is dit die voorskoolse kinders se afsluiting, dit
is dan ook by hierdie geleentheid wat ons die rugsakkies aan die kinders gaan gee, met ‟n paar
ekstra items in soos byvoorbeeld, potlode, uitveer, sker, inkleurpotlode en vetkryte, ons het
reeds die bestelling geplaas ons wag net vir ons aflewering, hierdie jaar is daar 23 kinders, elke
kind ontvang dan ook hier ‟n sertifikaat om te sê dat hulle reg is om grootskool toe te gaan! By
die Jeugsorgsentrum is daar geen voorskoolse kinders, so ons gaan vir die kinders in die
tuissorgprojek wat volgende jaar skooltoe gaan ook rugsakkies met alles binne in uitgee! Ons
het die plaaslike KMD kantoor (Maatskaplike dienste vir die Kerke) geskakel, hulle het volgende
jaar slegs een seuntjie wat skool toe gaan so ons gaan vir hom dieselfde gee.

Baie liefde en dankbare harte van ons almal af!
Maggie vd Merwe
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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.
Een speciaal woord van dank aan de familie Romme, die het mogelijk gemaakt hebben de bouw
van het ziekenhuisje te realiseren met hun bijdrage van € 50.000,00.
Namens onze bestuursleden en 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 2007 tot dit succes gebracht hebben. Zij, de
kinderen van Viljoenskroon, rekenen ook het nieuwe jaar op u!
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