Jaarverslag 2009

Voorwoord
Het jaar 2009 was in alle opzichten een goed jaar voor onze stichting. Het mooie is dat daarvan
de Viljoenskroon Hospice Association en de kinderen in Viljoenskroon en Rammulotsi direct van
profiteren. Het aantal kinderen dat dagelijks wordt opgevangen is opgelopen tot negentig.
Teveel voor de accommodatie die er nu is. De Hospice is een begrip geworden en dat merken
ze. Het is moeilijk kinderen te weigeren als ze worden “aangeboden”. We hebben dit zelf moeten
meemaken. En toch moet er dikwijls nee verkocht worden. Een heel moeilijke opdracht voor het
verplegend personeel om de juiste keuzes te maken. Mogelijk dat 2010, het jaar dat wij vijf jaar
bestaan, een jaar wordt waarbij we kunnen denken aan uitbreiding van de accommodatie. Een
grote wens die de Hospice heeft. Wie weet dat wij samen met u iets kunnen betekenen.
Het afgelopen jaar hebben we drie grote projecten in gang gezet. Twee daarvan zijn in
december afgerond. We hebben het dan over de Roos Academie (naaischool) en de Ambulance
geschikt voor rolstoelvervoer. Het derde project, de container met duizend dozen kleding van
Carbone en medische artikelen geschonken door de heer Hulsen, hopen we in februari 2010 af
te ronden.
Daarbij zijn we heel gelukkig met de publiciteit die de documentaire “Windows of Hope” ons
heeft opgeleverd.
Natuurlijk kunnen wij niet zonder onze belangrijke sponsors en stichtingen die ons steunen. Hun
logo’s hebben we hieronder weergegeven. Van een groep mensen, die onbekend wensen te
blijven, hebben we ruim € 40.000 ontvangen. Hun logo, als ze dat al hebben, vindt u niet terug.
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 2009 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
dertien nieuwsbrieven uitgegeven. 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 2009
hebben op de volgende data de bestuursvergaderingen plaatsgevonden:
30 maart; 30 juni; 8 september en 29 december
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Enkele belangrijke punten uit de bestuursvergaderingen:
30 maart 2009









Vaststellen jaarverslag 2008
Beleidsplan vastgesteld
Formeel besluit vastgesteld voor de aankoop van het gebouw voor de naaischool
Begroting inrichting en renovatie baaischool vastgesteld
Dhr. T.M.A. Theijssen benoemd als projectleider “container”
Besluit genomen over de Gala-avond en de documentaire “Windows of Hope”
Aanvraag goedgekeurd voor de aanschaf van Scotts Emulsion € 1.000,00
Protocol opgesteld voor het verzenden en de terugkoppeling van postpakketten

30 juni 2009





Evaluatie Gala diner en bezoek uit Zuid-Afrika
Besluit aanvraag project Ambulance in te dienen bij NCDO
Besluit goedkeuring voor fase 2 project naaischool
Besluit tot het opzetten van een studiefonds. Voorlopig € 1.500,00

8 september 2009





Goedkeuring aanvraag studiefonds Cecilia Khamali
Besluit tot aanschaf van industriële naaimachines voor de naaischool
Ondertekening overeenkomst NCDO voor medefinanciering Ambulance
Besluit tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 5.500,00 voor verzending
container
 Afspraken gemaakt over evaluatie van de lopende projecten en opzet nieuwe projecten
bij het bezoek aan Zuid-Afrika
29 december 2009






Evaluatie project naaischool; opening 12 december 2009
Evaluatie project Ambulance
Verantwoording NCDO opgesteld en ondertekend
De heren Theijssen en Rovers aangewezen voor de organisatie 5 jarig jubileum
Vaststellen reserveringen:
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Projecten
Opzetten van een naaischool
Het bestuur van de Viljoenskroon Hospice Association (VHA) heeft ons gevraagd samen met
hen een “beroepsopleiding” voor meisjes op te zetten. Hierbij wordt gedacht aan een
naaischooltje. We hebben hier grootse verwachtingen van. Deze meisjes komen na het
afronden van hun schoolopleiding (of eerder) in de township terug met alle gevolgen van dien.
Geen werk en overgeleverd aan alle minder goede dingen in Rammulotsi. Met een opleiding
kunnen ze mogelijk iets voor zichzelf starten. Dat betekent wel dat we samen gaan zoeken naar
een geschikte plek om dit te kunnen realiseren. De plannen beginnen steeds vastere vormen
aan te nemen. Hoe meer we erover praten hoe enthousiaster iedereen wordt. We denken zelfs
al aan een ateliertje met winkeltje waarmee de Hospice een klein inkomen kan halen en de
meisjes kunnen sparen voor een gebruikte naaimachine om thuis mee aan de slag te gaan. We
denken hier een budget van zeker € 40.000,00 voor nodig te hebben. Vandaar de langere
periode. Het gebouw willen we graag zo dicht mogelijk bij de Hospice hebben. In verband met
veiligheid en bereikbaarheid moet het gebouw in ieder geval in Viljoenskroon zelf komen.
Dat het allemaal sneller ging dan gepland had te maken met een onverwachte sponsor die ons
liet weten de € 40.420,00, het bedrag dat in de begroting was opgenomen, voor hun rekening te
nemen. Op 12 december 2009 is de Roos Charity Fashion Academy officieel geopend. Een
fantastisch project dat een grote toekomst heeft. Het complete verhaal is te lezen op onze
website.
Dat we met het begrootte bedrag niet uitkwamen had te maken met de aanschaf van industriële
machines. Daardoor moest er krachtstroom in het gebouw aangelegd worden.
De totale kosten bedroegen
Gefinancierd
Sponsor
Opbrengst Gala-avond
CarboneCare
Eigen middelen

€ 53.360,00
€ 40.421,00
€ 8.625,00
€ 3.000,00
€ 1.314,00

Project Ambulance
Een hartenwens uit Viljoenskroon. Met deze boodschap kwam Lynette Nel, voorzitster van de
Viljoenskroon Hospice Association, naar Nederland. Een grote wens van de Hospice is om een
ambulance, geschikt voor rolstoelvervoer, te kunnen kopen. Een zeer kostbaar iets. Met
schaamrood op de wangen legde zij toch het verzoek neer bij het bestuur van de Stichting
Kinderen van Viljoenskroon. Dat het hier niet gaat om een gewone ambulance zult u begrijpen.
Deze moet speciaal gebouwd worden op het onderstel van een pick-up. Daarmee is de
ambulance geschikt om in alle hoeken van Rammulotsi te komen. Het geschatte aankoopbedrag
ligt rond de € 30.000,00.
In onze bestuursvergadering van 30 juni is het besluit genomen dat wij ons gaan inzetten om de
ambulance aan te kunnen kopen. Hiervoor zullen wij eigen middelen beschikbaar stellen en
gelijk een aanvraag indienen bij het NCDO.
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Eind augustus krijgen we te horen dat het NCDO ons project geaccepteerd heeft. Er is een
bijdrage toegezegd van maximaal € 15.000,00. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een
subsidie uit het Programma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA). Dit programma is mede
tot stand gekomen met financiering van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Bij dit project hadden we de kosten iets te hoog ingeschat. De Pick-up bleek een paar duizend
Euro goedkoper te zijn dan wij in onze begroting hadden opgenomen. Voor een uitgebreid
verslag zie onze website.
De totale uitgaven bedroegen

€ 26.015,00

Bekostigd:
NCDO 50%
Eigen middelen

€ 13.007,50
€ 13.007,50

We hadden van het NCDO reeds een voorschot ontvangen van € 13.500,00. In januari 2010 is
een bedrag van € 492,50 teruggestort.

Project Container
Samen met de plannen van de naaischool ontstond spontaan het idee bij Bennie en Ida Romme
om kleding te versturen naar Viljoenskroon en Rammulotsi. Niet een paar dozen, nee zij wilden
het groots aanpakken. Er werd gedacht aan een 20ft container. Dit is een container met een
lengte van 6 meter, breedte van 2,30 en een hoogte van 2,40 meter.
We kwamen in contact met de heer Gerard van den Berg van Vidotrans, een bedrijf dat
gespecialiseerd is in overzeese verzendingen voor goede doelen organisaties. Een half jaar
verder wisten we nog niet veel meer dan dat we zelf via Internet al verzameld hadden. De moed
begon ons al in de schoenen te zakken en we zetten het project even op een laag pitje.
Toen de families Theijssen en Rovers, plannen maakten om in december 2009 weer naar
Viljoenskroon te gaan hebben we gezegd nu of nooit. De container moet daar half december zijn
of we geven het op. Samen met Bennie en Ida Romme van het kledingbedrijf Carbone gingen
we de voorraad kleding bekijken die we zouden mogen versturen. In de gigantisch grote
magazijnen liepen we af en toe verloren. Wij hebben Bennie Romme in zijn spaarzame tijd toch
weten te strikken om samen met ons aan te geven deze kleding wel, deze niet. Wij kwamen er
al heel snel achter dat een 20ft container niet voldoende zou zijn.
De container is verzonden en is half december in Johannesburg aangekomen. Maar dat
betekende nog niet In Viljoenskroon. Aan het einde van het kalenderjaar was de container nog
niet vrijgegeven door de Zuid-Afrikaanse douane.
De totale kosten voor verzending waren
Betaald uit eigen middelen

€ 5.895,00
€ 5.895,00
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Viljoenskroon Hospice Association (VHA) Viljoenskroon Zuid-Afrika
De bestuurssamenstelling in 2009: Lynette Nel, Lynette Roux, Geoff Allem, Ismael Thap, Dr
Peter Shahim, Isabelle Nienaber, Roy Van Vuren, Cindy Nel, Pearl Cornelissen and Simon
Mokalodise.
Het aantal dat om zorg vraagt neemt steeds toe. Voor de VHA een zware klus bij het maken
van keuzes. Hierbij enkele getallen waarbij we het jaar 2004 vergelijken met 2009.

Patiëntenzorg
Kinderen Hospice 0-7 jaar
Thuiszorg 0-18 jaar
Voedselpakketten

2004
36
34
92
--

2009
810
91
363
9.153

In het verslag jaar zijn 312 personen getest op HIV/AIDS. Er waren 62 positieve gevallen.
Daarvan zijn er 52 in het programma van de VHA opgenomen.
Onder het bestuur van de VHA zijn de volgende supportgroepen actief: PWA Support Groups
(Person living With Aids); Positive Males Support Groups; Thandinani Time Support Groups;
Orphan Support Groups; Orphan Headed Household Support Group; Cancer Support Groups:
Primary Carer Support Group.
De staf van de VHA ziet er als volgt uit:
 A management team of 5 individuals (General Manager, Fundraiser, Book keeper,
Professional nurse, Social worker and Administrator)
 6 Day care staff
 13 Care Givers
 2 Cleaner
 2 Cook
 2 Sisters
 Social work department
 3 Child and youth care workers
 6 Volunteers
In het jaar 2009 hebben ze een project opgestart genoemd “Friends of the Hospice”. Het gaat
hier niet alleen om mensen die donaties geven maar die zich ook op allerlei gebied een of
meerdere keren als vrijwilliger inzetten. Zij hebben hoge verwachtingen van deze vrienden.
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Financiële Verantwoording
In onderstaande tabel zijn de maandelijkse inkomsten en uitgaven weergegeven

Jaar 2009

Inkomsten

Maand

Donaties

Januari

€ 2.716,66

februari

€ 1.197,00

maart

Subsidie

Rente

Diversen

Totaal

€ 9,97

€ 2,726,63

€ 1.463,00

mei

€ 20.683,04

juni

€ 2.259,50

juli

€ 20.653,50

Hospice
€ 16.920,64

Bank
€ 3,75

Diversen

Totaal

€ 26,24 € 16.950,53

€ 1.197,00

€ 761,00

april

augustus

Uitgaven

€ 0,92

€ 761,00

€ 1.431,98

€ 1.463,92

€ 1.219,98

€ 3,75

€ 1.431,98
€ 1.223,73

€ 20.783,65

€ 22.439.49

€ 16,17

€ 127,81 € 22.583,47

€ 5.904,50

€ 22.053,37

€ 20.683,04
€ 2.259,50
€ 5,15

€ 125,00

€ 5.904,50

september

€ 734,50

oktober

€ 848,50

€13.500,00

€ 848,50

€ 11.632,28

november

€ 15.824,50

€ 15.824,50

€ 5.895,00

december

€ 4.544,50

€ 4.544,50

€ 3.830,50

€ 91.231,23

€ 85.423,24

€ 77.590,19 € 13.500,00

€ 22.053,37

€ 14.234,50

€ 16,04

€ 125,00

€ 16,17

€ 11.648,45
€ 119,00

€ 6.014,00
€ 3.830,50

€ 39,84

€ 272,95 € 85.736,03

Toelichting ontvangsten:
Subsidie; dit is het voorschot van het NCDO voor de aanschaf van een ambulance geschikt voor
rolstoelvervoer. Een bedrag van € 492,50 moet nog worden terugbetaald..
Diversen; de bijdrage van een bestuurslid voor de kosten van de website.
Toelichting uitgaven:
Bank; Kosten voor het bankpasje. Vanaf het tweede halfjaar is er een aanpassing van de kosten
voor incasso en rekening afschriften gekomen.
Diversen; Een bedrag van € 26,24 is betaald aan de Kamer van Koophandel. De € 127,81 zijn
de kosten voor de website (zie ook ontvangsten). Voor een donateur is een schenkingsakte
opgemaakt voor een minimale periode van vijf jaren. De notariskosten bedroegen € 119,00
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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
2009 afgesloten met een positief banksaldo van € 33.637,55
We ontvingen aan donaties, sponsorgelden en subsidie een bedrag van € 91.090,19 daar staat
een betaling aan de Viljoenskroon Hospice Association tegenover van € 85.423,24

Ontvangsten

Uitgaven

€ 28.142,35
€ 77.519,19
€ 13.500,00
€ 16,04
€ 125,00

Saldo ABN AMRO 55.71.27.084 1 januari 2009
Ontvangen donaties en sponsorgelden
Subsidie
Rente bank
Diversen
Betaald aan Hospice Viljoenskroon
Bankkosten
Diverse uitgaven
Saldo ABN AMRO 55.71.27.084 31 december

€ 85.423,24
€ 39,84
€ 272,95
€ 33.637,55
€ 119.373,58

€ 119.373,58

In de bestuursvergadering van 29 december 2009 zijn de volgende reserveringen vastgesteld:





Uitbreiding Hospice
Medicijnen
Onderwijsproject
Water en tuinbouw project

€ 12.500,00
€ 2.000,00
€ 3.500,00
€ 5.500,00

Dat betekent dat er een bedrag aan eigen vermogen resteert van ongeveer € 10.000,00 die
deels kan worden ingezet voor noodhulp en spoedeisende verzoeken vanuit Viljoenskroon en
Rammulotsi.
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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.
Ook in 2009 hebben we weer een paar donateurs bij gekregen. Jammer genoeg haakten er ook
een paar af. Alles bijeen was het een goed jaar. De documentaire Windows of Hope is bijna
twee maanden op GOEDTV te zien geweest. Dit was een mooie promotie voor onze stichting. U
allen heeft ervoor gezorgd dat deze film is verkozen tot programma van de maand januari 2010.
Onze hartelijke dank hiervoor.
We hebben weer allerlei plannen voor het komende jaar. Het jaar waarin we zeker aandacht
besteden aan ons vijfjarig jubileum. Voor een gezellige bijeenkomst metal onze donateurs en
belangstellenden gaan we organiseren. Het zou mooi zijn als er een paar mensen uit
Viljoenskroon bij aanwezig kunnen zijn. Ook zijn we bezig met het plannen van een jubileumreis.
Een rondreis door het mooie Zuid-Afrika en natuurlijk mag een bezoek aan Viljoenskroon en
Rammulotsi daarbij niet ontbreken.
Eind december staan er weer vier studenten van het Koning Willem I College te trappelen om
naar Viljoenskroon te gaan. Zij vertrekken in februari en blijven ongeveer 4,5 maand. Wij
wensen ze heel veel succes.

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 2009 tot dit succes gebracht hebben. Zij, de
kinderen van Viljoenskroon en Rammulotsi, rekenen ook het nieuwe jaar op u!
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