Jaarverslag 2008

Voorwoord
In het jaar 2008 hebben we met onze stichting mooie resultaten behaald. Deze resultaten meten
we niet alleen af aan de projecten en de financiële middelen die we aan de Viljoenskroon
Hospice Association hebben kunnen overmaken. De resultaten meten we aan het welzijn van de
kinderen. Deze is in de afgelopen jaren met sprongen vooruit gegaan. We hebben dat dit jaar
twee keer met eigen ogen kunnen zien. De gesprekken met enthousiaste bestuurders en
vrijwilligers bevestigen wat wij gezien hebben.
Voor en door onze stichting zijn er in het afgelopen jaar vele activiteiten op touw gezet. Zoals:
Braderie en kalenderverkoop KMBO Administratie; Galadiner studenten Ondernemersacademie;
Student of the Year Award; Udenhout Mundial; Slokdarmfestival; MOV Udenhout en MOV
Veghel. Een vaste bron van inkomsten krijgen we van de opbrengst van de Rommelmarkten van
mevrouw Olijslagers.
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
Theijssen, Theodorus Marinus Antoni
Geboren te Veghel op 24 mei 1946
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 Jan Janssen en mevrouw Anja van Kuijk.

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 ingediend. Op 25 augustus 2005 is dit contract getekend. Het betreft een
doorlopende machtiging voor een incasso van maximaal € 7.500 per maand.

Nieuwsbrieven
In 2008 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
twaalf nieuwsbrieven geproduceerd. Op onze website zijn alle brieven te raadplegen.

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 2008
hebben op de volgende data de bestuursvergaderingen plaatsgevonden:
25 maart; 24 juni; 23 september en 16 december

3

Enkele belangrijke punten uit de bestuursvergaderingen:
25 maart 2008





Vaststellen jaarverslag 2007
Verslag opening ziekenhuisje
Besluit samenwerking Campermakelaar
Plaats en werkzaamheden van de werkgroep

24 juni 2008





Installeren nieuw werkgroeplid Anja van Kuijk
Besluit over de te verzenden verantwoording NCDO
Besluit begroting Thuiszorgproject
Bespreken voorstel Viljoenskroon Hospice Association “sopkombuis”

23 september 2008
 Vaststellen verantwoording Cordaid thuiszorgproject
 Besluit deelname aan en begroting van de “sopkombuis”
 Voorstel Charity Fashion Academy, onderdeel documentaire
16 december 2008







Vaststellen verantwoording “sopkombuis”
Verslag bezoek aan Viljoenskroon
Besluit verzending postpakketten
Besluit verdeling ondersteuning zwart/blank
Intentieverklaring naaischooltje aan Viljoenskroon Hospice Association
Vaststellen reserveringen

Website
In 2008 heeft onze site een heel nieuw gezicht gekregen. Nieuwe styling en professionelere
indeling van de rubrieken. Vooral de welkomstpagina is aangepast. Op deze pagina hebben alle
sponsors een plaatsje gekregen. Foto’s zijn gerangschikt en zo gemaakt dat de site sneller te
laden is. Dank zijn wij verschuldigd aan Björn Kluijtmans die hier vele vrije uurtjes insteekt. De
webhosting is nog steeds bij Argeweb. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 125,00 per jaar.

4

Projecten
Bouw en inrichten ziekenhuisje
In maart 2007 hebben we een eerste
aanvraag ingediend bij het NCDO voor
een subsidie van €20.000,00. Samen
met het sponsorbedrag van
CarboneCare van €50.000,00 en de
bijdrage van onze stichting van
€15.000,00 was de begroting rond. In
een snel tempo heeft de aannemer,
Johan Bosman uit Viljoenskroon, het
ziekenhuisje met kinderopvang
gebouwd. De officiële opening vond
plaats op 23 februari 2008. De sponsor,
de familie Romme, waren daar met hun
familie aanwezig. Vanuit onze stichting
is de voorzitter en zijn echtgenote, op
eigen kosten, afgereisd naar
Viljoenskroon. Deze dagen zullen we nooit vergeten. Wat het bestuur van de Viljoenskroon
Hospice Association voor elkaar gekregen heeft mag wel een klein wonder genoemd worden.
De verantwoording van de bouw en de inrichting hebben wij afgelegd aan CarboneCare en het
NCDO. Op 1 augustus kregen wij de beschikking van het NCDO dat alles goedgekeurd was en
we de laatste € 2.000,00 zouden ontvangen.

Thuiszorgproject
Dit, project, een vervolg op de Hospice,
het ziekenhuisje en kinderopvang, heeft
tot doel de kinderen die de Hospice
moeten verlaten omdat ze de
schoolgaande leeftijd bereiken, thuis de
nodige zorg en aandacht te geven. Het
thuiszorgproject omvatte vier
deelprojecten met een totaal budget van €
25.000,00. Aan het einde van het project
hadden we € 279,00 meer uitgegeven
dan begroot. Memisa Cordaid heeft op
ons verzoek om subsidie positief
gereageerd. Zij hebben € 11.000,00
bijgedragen. In het begin leek dit project
moeizaam op gang te komen. Maar toen
eenmaal de eerste stappen gezet waren liep het als een trein. Een Mercedes Vito was een grote
wens. Hiermee zijn de verpleegkundige en hun helpsters meer mobiel en kunnen ze
eenvoudiger Rammulotsi bereiken. De extra opleiding en scholing voor de hulpen van de
verpleegkundige heeft resultaat opgeleverd. Allen haalden hun diploma.
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De vestiging in Rammulotsi werd opgeknapt en beter toegankelijk gemaakt. Groentetuinen
werden aangelegd en medicijnen en voedsel zijn beschikbaar voor de thuiszorgpatiëntjes.
Ook is er een trainingsproject voor oma’s opgezet. Zij leren hier hoe zij met kleien kinderen in
deze tijd moeten omgaan. Eind oktober ontvingen wij de beslissing op onze uitgebreide
verantwoording aan Cordaid. We waren met lof geslaagd. Dank aan allen die hieraan
meegewerkt hebben.

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 2008 hebben wij van hen een
bedrag van € 4.700,00 mogen ontvangen.

De Sopkombuis
Begin juni ontvingen wij het verzoek van de
Viljoenskroon Hospice Association mee te
denken aan het opzetten van een
“maaltijdenservice” voor de armste in
Rammulotsi. Het plan was om in Rammulotsi een
keuken in te richten en van daaruit de maaltijden
te verdelen. Helaas liep dit plan stuk op de
strenge eisen van hygiëne. Lynette Nel, de
voorzitter van de VHA, ging niet bij de pakken
neerzitten en bedacht een alternatief. Dit
alternatief bleek achteraf nog beter dan het
originele plan. De keuken op de Hospice zou
uitgebreid worden. De inrichting moest meer
professioneel en uitgebreider zijn. Begroting € 10.000,00. Wij ontvingen een donatie van € 6.000
van mensen die onbekend wensen te blijven. Het resterende deel is door onze stichting
bijgelegd. Nooit eerder in ons bestaan is een project
zo snel uitgevoerd als dit. Alles is op alles gezet om
klaar te zijn half november wanneer wij een bezoek
gepland hadden aan de Hospice.
De keuken kreeg de naam Seipati Phika, vernoemd
naar het eerste patiëntje in het ziekenhuisje dat kort
voor de opening overleden was. Emotionele
momenten. Wij zijn mee geweest naar Rammulotsi
om de maaltijden uit te delen. Het project is
professioneel en uitermate effectief opgezet. De
verantwoording aan de onbekende gevers hebben
we gedaan door een uitgebreid fotoboek waarin de
belangrijkste momenten zijn vastgelegd.
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Viljoenskroon Hospice Association (VHA)
Na de bestuursverkiezing in het afgelopen jaar waren wij blij te horen dat mevrouw Lynette Nel
herkozen was als voorzitter. De Hospice is flink gegroeid vandaar dat het noodzakelijk was het
management uit te breiden. Een nieuwe manager is aangesteld. Zijn naam is Chris Mokatsane.
Hierdoor kreeg Maggie Smuts haar handen vrij om zich volledig te richten op de public relations
en de fondsenwerving. Dit laatste is zeer belangrijk omdat de exploitatie van de projecten die wij
opgezet hebben volledig voor rekening komen van de Association.
De patiëntenzorg is van 1999 tot 2008 gestegen van 99 naar 629 patiënten die onder de zorg
van de VHA vallen. De HIV/Aids kinderen, van 0-7 jaar, die in de dagopvang van de Hospice zijn
was het aantal in 2004 54 en nu in 2008 zijn dit er 81. Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar die
onder het thuiszorgproject vallen is gestegen van 92 in 2004 naar 338 in 2008. Deze getallen
zeggen genoeg over de toename van het welzijn van vele kinderen. Met onze steun zijn ze in
staat regelmatig voedselpakketten te kunnen uitreiken. Het aantal, dat via het sopkombuisproject uitgedeeld wordt is al gestegen van 600 tot 750 per week. Wij zijn gelukkig dat wij
hieraan hebben mogen meewerken.

Wat deden we nog meer
 We konden met een donatie nieuwe speeltoestellen plaatsen
 Zaden beschikbaar stellen voor de groentetuinen











Twee zendingen kinderschoenen, beschikbaar gesteld door Nimco, versturen
Een generator schenken
Carbone kleding, 125 stuks, naar Viljoenskroon sturen
Kleding, gemaakt door Mien Jonkers, afleveren bij de Hospice
Ongeveer 15 pakketten versturen naar Viljoenskroon
Bemiddelen bij de plaatsing van drie stagiaires verpleegkunde
Een documentaire laten maken in Viljoenskroon
Met behulp van de familie Romme Seipati Phika een mooie begrafenis geven
Voorlichting geven aan studenten en scholieren in Nederland
Er zijn vele malen artikelen geplaatst in diverse dag en weekbladen
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Financiële Verantwoording
In onderstaande tabel zijn de maandelijkse inkomsten en uitgaven weergegeven

Jaar 2008

Inkomsten

Maand

Donaties

Januari

€ 1.369,45

februari

€ 2.977,00

maart

€ 1.464,00

april

€ 1.241,54

mei

€ 2.716,50

juni

€ 4.246,50

juli

€ 4.847,68

augustus

€ 2.342,54

september

€ 3.884,70

oktober

€ 7.624,75

november
december

Uitgaven
Subsidie

Rente

Diversen

Totaal

€ 9,64

Hospice

€ 1.379,09
€ 2.977,00

€ 3,75

Diversen
€ 38,00

€ 22.100,92

€ 1.255,33
€ 4.246,50

€ 6,21

€ 3,75

€ 2.591,64
€ 0,00

€ 4.075,13

€ 6.853,89
€ 100,00

€ 2.442,54

€ 4.075,13
€ 15,63

€ 6.206,15

€ 1.154,00

€ 1.154,00

€ 818,06

€ 4.178,50

€ 4.178,50
€ 44,30

€ 100,00

€ 40.191,46

€ 143,44
€ 0,00

€ 2.891,94

€ 2.000,00

€ 127,81

€ 6.206,15

€ 3.884,70
€ 14,66

€ 41,75
€ 0,00

€ 2.587,89

€ 2.716,50
€ 2.000,00

Totaal

€ 22.100,92

€ 1.464,00
€ 13,79

€ 7.639,41

€ 38.047,16

Bank

€ 15,63

€ 2.907,57
€ 818,06
€ 0,00

€ 38.680,09

€ 38,76

€ 165,81 € 38.884,66

De bankkosten zijn in rekening gebracht voor het gebruik van de bankpas. In 2008 zijn de
kosten voor de incasso’s niet meer vrij, vandaar de verhoging bij de bankkosten. 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 is het bedrag van de afrekening van het NCDO opgenomen. Dit bedrag is na
de goedkeuring van het project aan ons overgemaakt.
Het bedrag van € 38,00 bij de uitgaven diversen is betaald aan de Kamer van Koophandel voor
de wijzigingen in de bestuurssamenstelling en de contributie voor het jaar 2008.
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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
2008 afgesloten met een banksaldo van € 28.142,35.
We ontvingen aan donaties en sponsorgelden een bedrag van € 38.047,16 daar staat een
betaling aan de Viljoenskroon Hospice Association tegenover van € 38.680,09
In de laatste bestuursvergadering zijn de volgende reserveringen vastgesteld:
Naaischooltje
Instructie Naaischooltje
Medicijnenproject

€ 15.000,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00

Ontvangsten

Uitgaven

€ 26.835,55
€ 38.047,16
€ 2.000,00
€ 44,30
€ 100,00

Saldo ABN AMRO 55.71.27.084 1 januari 2007
Ontvangen donaties en sponsorgelden
Subsidie
Rente bank
Diversen
Betaald aan Hospice Viljoenskroon
Bankkosten
Diverse uitgaven
Saldo ABN AMRO 55.71.27.084

€ 38.680,09
€ 38,76
€ 165,81
€ 28.142,35
€ 67.027,01
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€ 67.027,01

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.
We zien ook in 2008 een kleine toename van het aantal donateurs, slechts één haakte er af. Wij
danken onze vaste sponsors Carbone, CarboneCare en Nimco voor hun bijdrage en steun. De
studenten van het Koning Willem I College uit Den Bosch mogen we zeker niet vergeten. Van
diverse afdelingen zijn er initiatieven gekomen die een aardige financiële steun voor onze
projecten was.

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 2008 tot dit succes gebracht hebben. Zij, de
kinderen van Viljoenskroon, rekenen ook het nieuwe jaar op u!
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