Jaarverslag 2010

Voorwoord
2010 het jaar van de Wereldkampioenschappen voetbal in Zuid-Afrika. Een jaar waar veel ZuidAfrikanen naar hebben uitgezien. Het zou beter worden, werkgelegenheid en de economie zou
met sprongen omhoog gaan. Aan het einde van het jaar als we de balans opmaken blijkt het
heel erg tegen te vallen. Niks werkgelegenheid en ook geen rooskleurige toekomst. Daarbij
genomen de financiële problemen over de hele wereld, was het voor de Hospice in
Viljoenskroon een zwaar en moeilijk jaar. Door de recessie zijn er een paar sponsors in ZuidAfrika afgehaakt. Gelukkig hebben zij de noodzaak van hun ondersteuning ingezien en komt het
weer langzaam op gang.
Voor onze stichting was het een bijzonder jaar. We vierden ons vijfjarig jubileum en we gingen
met een bus Nederlanders op bezoek in Viljoenskroon en Rammulotsi. Deze donateurs hebben
met eigen ogen kunnen zien wat er met hun geld is en wordt gedaan. We zijn regelmatig in de
publiciteit geweest. Het programma “Bestemming Onbekend” heeft Viljoenskroon aangedaan.
Het is een prachtige uitzending geworden met veel positieve publiciteit voor de kinderen.
De container met kleding is netjes afgeleverd in Viljoenskroon met behulp van DHL Zuid-Afrika.
We kregen bij ons jubileum bezoek uit Zuid-Afrika. Tijdens hun verblijf hebben we onze plannen
voor 2011 en 2012 doorgenomen. We staan op een tweesprong en moeten belangrijke
beslissingen nemen. Ons beperken tot de capaciteit van nu of verder uitbreiden. De twijfels
waren groot mede door de financiële crisis die ook de Hospice raakte. Uiteindelijk hebben we
besloten verder te gaan en een groot en ambitieus schoolproject op te starten.
In 2010 zijn er weer zes stagiaires van het Koning Willem I College op de Hospice geweest. Zij
hebben een grote bijdrage geleverd aan het succes van de Hospice. Daarnaast hebben zij veel
ervaringen opgedaan die ze nooit meer zullen vergeten.
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.

Missie
Het ondersteunen van de kinderen uit Viljoenskroon en Rammulotsi die verbonden zijn aan de
Hospice omdat zij ook recht hebben op een toekomst. Hierbij betrekken wij de Nederlandse
jeugd door het geven van voorlichting aan de jongeren en het bieden van een stageplaats of een
afstudeermogelijkheid in Viljoenskroon. Voor de jeugd, door de jeugd.

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
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Werkgroep ondersteuning Bestuur
In 2007 is een werkgroep opgericht die het bestuur bijstaat in allerlei zaken. Leden van deze
werkgroep zijn: De heer Jan Jansen en mevrouw Anja van Kuijk.

Webmaster
Björn Kluijtmans
Website: www.kinderenvanviljoenskroon.nl

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
Het aantal nieuwsbrieflezers neemt steeds toe. Aanvragen vanuit het hele land bereiken ons. In
het jaar 2010 hebben we 14 nieuwsbrieven uitgegeven. Alle nieuwsbrieven zijn te vinden op
onze website. Ook die van eerdere jaren. Bij het jubileum hebben we alle uitgegeven brieven
gedrukt en ingebonden. Een exemplaar hebben we aangeboden aan Lynette Nel, voorzitster
van de Viljoenskroon Hospice Association.
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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 2010
hebben op de volgende data de bestuursvergaderingen plaatsgevonden:
23 maart; 15 juni; 21 september en 21 december

Enkele belangrijke punten uit de bestuursvergaderingen:
23 maart 2010







Vaststellen jaarverslag 2009
Factuurverklaring Carbone kleding afgegeven
Besluit om € 6.000 te bestemmen voor onderwijsproject
Besluit jubileumreis moet kostendekkend zijn. (deelnemers)
Besluit jubileumavond zonder financiële middelen stichting
Afspraak over voorlichting Trap-in Uden/Volkel

15 juni 2010










Afspraak gemaakt over verblijf Zuid-Afrikaanse gasten in september
Stilgestaan bij Paul Harris onderscheiding van de voorzitter
Besluit voor de aankoop van een industriële borduurmachine naaischool
Evaluatie onderwijsproject
Terugkoppeling bezoek aan Zuid-Afrika in mei
Evaluatie container kleding
Begroting jubileumavond gedekt door externe financiering
Opzet nieuwe folders besproken
Besluit om foto’s van de bestuursleden toe te voegen op de website

21 september 2010






Besluit aankoop perceel Steynstraat 10 Viljoenskroon
Lopende onderwijsproject besproken
Besluit om het verzoek van de VHA te ondersteunen voor de bouw van een school
Evaluatie jubileumavond
Verzoek aan de VHA om inzage financiële situatie naaischool en winkel

21 december 2010






Besluit over stagiaires. Alles loopt via onze stichting
Evaluatie jubileumreis en bezoek aan Viljoenskroon en Rammulotsi
Informatie aan bestuur over stand van zaken en ontwikkelingen schoolproject
Evaluatie naaischool en winkel
Reserveringen bij afsluiten boekjaar vastgesteld
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Projecten
Onderwijsproject
In 2009 zagen we aankomen dat er een probleem dreigde te ontstaan bij de huisvesting van de
kinderen. Het aantal was gegroeid tot 90 en dat is te veel. Er is een grote groep 5 en 6 jarigen
die eigenlijk al kleuterschool ervaring moeten opdoen willen zij straks mee kunnen met de
gezonde kinderen. Bijna veertig kinderen kwamen in aanmerking voor onderwijs. Het gebouw
van de Hospice heeft slechts één kleine ruimte beschikbaar. Goede raad was duur. In overleg
en op verzoek van het Hospicebestuur hebben we besloten de helft van de kinderen onder te
brengen op een privéschool in Viljoenskroon. Zestien kinderen op Bollie Kleuterschool en vier
kinderen op de Evergreen lagere school. De andere helft krijgt onderwijs op de Hospice. Het
Hospicebestuur heeft daarvoor een leerkracht aangetrokken waarvoor zij de salariskosten zelf
betalen. Aan onze stichting werd gevraagd de kosten voor Bollie en Evergreen voor onze
rekening te nemen. Schoonmaakbedrijf De Toekomst, gevestigd in Schijndel, is met een bedrag
van € 6.000,00 de redder voor dit project geworden. Het schooljaar in Zuid-Afrika loopt van
januari tot en met december, dus gelijk met het kalenderjaar.
Het financiële overzicht:
16 kinderen Bollie kleuterschool
4 kinderen Evergreen Lagere school
Totaal
Sponsorbijdrage De Toekomst

ZAR 39.840,00
ZAR 14.632,00
-------------------ZAR 54.472,00

Reservering voor nieuw schooljaar

€ 5.257,17
€ 6.000,00
-------------€ 742,83

Bij de “Graduation” van deze kinderen in november waren twintig Nederlanders aanwezig,
waaronder René en Jeanne Wittens, de eigenaren van Schoonmaakbedrijf De Toekomst. Zij
waren net zo trots als de kinderen.

Hier een deel van de trotse kinderen met
hun “diploma”. Deze kinderen spreken zelfs
al een klein mondje Engels en dat is een
zeer grote stap voorwaarts op weg naar een
betere toekomst. De festiviteiten rondom
deze afronding van het schooljaar duurde
een hele middag, met veel zang en dans.
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Medicijnenproject
Dit project loopt al sinds onze oprichting maar is niet altijd in ons jaarverslag opgenomen. In
2009 heeft zich in Zuid-Afrika een gunstige ontwikkeling voorgedaan wat betreft AIDS. Het wordt
erkend en de overheid verstrekt aidsremmers aan personen waarvan vast staat dat zij HIV
positief zijn. Dat lijkt eenvoudig. Maar zo gemakkelijk is dat niet. Er is nog altijd een taboe op het
testen op HIV. Ook op de Hospice loopt men tegen dit probleem aan. Gelukkig weten de
medewerkers van de Hospice ouders en voogden zover te krijgen dat veel van de kinderen
getest worden. Met als resultaat dat zij medicijnen krijgen.
Ons medicijnenproject heeft zich niet gericht op aidsremmers maar op de normale medicijnen en
vitaminen die de kinderen nodig hebben. Al een aantal jaren zetten Anja van Kuijk en Patricia
Smits zich in om fondsen te verzamelen voor ons medicijnenproject. Onze stichting maakt
tweemaal per jaar een voorschot over. De verantwoording vanuit Viljoenskroon komt achteraf.
Het financiële overzicht:
Voorschot februari
Voorschot juli
Totaal

ZAR 5.000,00
ZAR 15.000,00
-------------------ZAR 20.000,00

Niet gebruikt

ZAR 1.010,85

€ 482,55
€ 1.599,56
--------------€ 2.082,11

Project naaischool (Roos Academy) en Hospice shop
In het jaarverslag van 2009 hebben wij al de bouw en opening opgenomen. De opening was in
december 2009. Omdat er toch nog wat nagekomen facturen zijn willen we hierbij de finale
afwikkeling van de financiën meenemen.
Het financiële overzicht:
De kosten tot en met 2009
Nagekomen 2010
Totaal bouw en inrichting
Sponsorbijdrage
Opbrengst Gala avond
CarboneCare
Eigen middelen stichting
Totaal financiering

€ 53.360,00
€ 2.164,94
---------------€ 55.524,94
€ 40.421,00
€ 8.625,00
€ 3.000,00
€ 3.478,94
---------------€ 55.524,94
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Na een proefperiode en inwerken van de leerling/werknemers van de Roos Academy is men in
april 2010 gestart met de productie van kleding. Voornamelijk schooluniformen en trainings
pakken voor de diverse scholen in Rammulotsi en Viljoenskroon. Dat liep ongeveer gelijk met de
aankomst van de container met Carbone kleding. Eind mei heeft het Hospicebestuur besloten
een winkeltje in Viljoenskroon te huren voor de verkoop van eigen gemaakte kleding en Carbone
kleding. Hoewel de exploitatie van zowel de Academy als de winkel voor rekening komt van het
Hospicebestuur willen wij hier toch openheid geven over de financiële situatie van beide zaken.
Het financiële overzicht van april tot en met december 2010
Verkopen kleding gemaakt op Academy
Verkopen Carbone kleding

ZAR 147.383,25
ZAR 142.967,60
---------------------

Totaal aan verkopen
Kosten Academy
Kosten shop Viljoenskroon

ZAR 290.350,85
ZAR 92.841,60
ZAR 19.007,62
---------------------

Totale kosten

ZAR 111.849,22
---------------------ZAR 178.501,63

Resultaat over acht manden in 2010

Rekening houdend met de koers van de Rand op 31 december is dit € 20.056,36
Dit bedrag wordt grotendeels toegevoegd aan de algemene middelen van de Viljoenskroon
Hospice Association.

Project uitbreiding Hospice met schoolgebouw
Sind 2009 is het bestuur van onze stichting in gesprek met het bestuur van de Viljoenskroon
Hospice Association over de kwaliteit van leven van de kinderen en de kans op een betere
toekomst aan de ene kant en een vergroting van de opvangcapaciteit om meer kinderen te laten
profiteren van de faciliteiten van de Hospice.
Het perceel Steynstraat 10 in Viljoenskroon, het pand naast de Hospice, kwam in de verkoop.
Een oppervlakte van 1500 vierkante meter. Een perfecte locatie voor een uitbreiding in welke
vorm dan ook. Het bestuur van de VHA heeft weten te regelen dat zij het recht op eerste koop
hadden. De financiële middelen had onze stichting beschikbaar. Gezien de recessie en een
mindere inkomstenstroom vanuit de Zuid-Afrikaanse bedrijven heeft het bestuur van de VHA
doen besluiten om het perceel niet aan te kopen omdat het geld mogelijk harder nodig was voor
andere zaken, niet direct maar op de langere termijn. Vanuit onze stichting hebben wij er op
aangedrongen de stap toch te zetten omdat dit perceel maar één keer te koop staat. We hebben
de afspraak gemaakt dat als er binnen twee jaren geen verbetering in de subsidiestroom komt
het perceel altijd nog verkocht kan worden. Hiermee is het bestuur van de VHA akkoord gegaan.
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Ondertussen ontstonden er een aantal problemen bij de privéschool waar we de kinderen van
de Hospice hadden ondergebracht. Gezien de aard van de problemen en de beperkte capaciteit
is het bestuur van de VHA met het voorstel gekomen om op het nieuwe perceel een school te
bouwen. Een Engelstalige medium school met acht leerjaren. Hiermee bereiken we dat het
onderwijs verzekerd is en evenzo belangrijk dat de kinderen een aantal jaren langer onder de
zorgen van de Hospice vallen. Dus niet alleen aangewezen zijn op de thuiszorg.
Deze plannen hebben een vastere vorm gekregen in oktober/november toen een delegatie van
ons op bezoek was in Viljoenskroon. We hebben daar, bij toeval, een paar enthousiaste
ondernemers getroffen die ons, de Viljoenskroon Hospice Association en onze stichting, wilde
helpen het project van de grond te krijgen. Een ondernemer heeft toegezegd het bestaande
woonhuis en bijgebouwen gratis te slopen en af te voeren. Een post waarvoor wij een bedrag
van € 4.500,00 hadden opgenomen. Een architect is bereid de tekeningen te maken, uiteraard
ook gratis. Begin december hebben we de eerste tekening ontvangen.
Deze ligt nu bij de Gemeente om het bestemmingsplan aan te passen en een kopie is bij het
Departement van Onderwijs om een onderwijs licentie te krijgen. Beide goedkeuringen zijn
essentieel voor de doorgang van het project.
Het financiële overzicht tot eind december:
Aankoopbedrag perceel Steynstraat 10
Overschrijvingsakte van eigendom
Totaal

ZAR 150.000,00
ZAR 7.700,00
---------------------ZAR 157.700,00

€ 16.671,24

We denken dat als de beschikkingen van de overheden komen het project in delen uitgevoerd
zal moeten worden omdat we niet de beschikking hebben over het hele bedrag dat hiermee
gemoeid zal zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de totale kosten zullen zijn.
Wanneer we meer inzicht hebben, zullen we met alle middelen proberen een aantal sponsors of
medefinanciers te krijgen.
In de verschillende overzichten is te zien dat de Rand in de loop van het jaar behoorlijk duurder
is geworden, een nadeel voor onze stichting. Voor ons zou het beter zijn als de Euro weer wat
sterker wordt ten opzichte van de Dollar waaraan de Rand gerelateerd is.
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Viljoenskroon Hospice Association (VHA) Viljoenskroon Zuid-Afrika
In ons jaarverslag willen we een deel opnemen van het Chairman’s Report van de Algemene
Ledenvergadering gehouden op 7 september 2010. Het Report is uitgesproken door de
voorzitter Mevr. Lynette Nel.
To you all present here today at this, our 16th annual general meeting for 2009/2010, a very
warm welcome! A special welcome our director Lynette Roux, the Hospice Donors, friends of
Hospice, the staff, and members of the board. Station Commander Margaret Mbelwane to you a
warm welcome.
I want to thank each one of you, for your contribution to Hospice this past year. I know there are
many people who would like to thank you for the love, care, time and Generosity they have been
shown this past year, but are unable to do so.
A Special thanks to the board of Viljoenskroon Hospice - Director Lynette Roux, Geoff Allem,
Ismael Thap, Dr Peter Shahim, Isabelle Nienaber, Roy Van Vuren, Station Commander
Margaret Mbelwane and Simon Mokalodise, for the dedication and unconditional hard work done
during this last year. It was an honour to work with you all.
A warm welcome to the new employees:
Ina Muller, the new bookkeeper who is doing the finances. Please be sure of our support
whenever you need it!
Sister Ivodia Masike who is new on the block, thank you for joining us here at Hospice. We can
see the difference already.
The teacher Ethel Dyoje, she had achieved more than I could imagine with the children.
On behalf of the members of the board, I want to thank Chris the manager, the nursing staff
Sisters Lea, Ria and sister Masike for her work done to the whole community.
A Special thanks to the people who so willingly helped the film team from The Netherlands with
the “Bestemming onbekend” project.
To all the admin staff, all the volunteers, caregivers and all the other staff at Hospice for all their
hard work and dedication, a big huge thank you. We do realize how much they give of their time
and themselves. They have turned the Viljoenskroon Hospice into one of the best in the country,
a hospice we can all be proud of. I want to thank Chris for the patients he has with me and the
way in which he has done the everyday planning of Hospice, my congratulations to him for the
huge, but also the important position that he was elected for, as the Chairperson to represent
HASA in South Africa! We as members of Vijoenskroon Hospice are proud to have you in our
lives
A Big thanks to our donors for the generosity. Without this we cannot run Hospice. To you all my
sincere thanks. Donars for the 2009/2010 year were: Absa Bank, Bernard van Leer Foundation,
Department of Social Development, Aids Foundation, First Rand Bank, HPCA, National Lotto,
The Maroun Grant, Benapela, Cida, Pepfar, Stichting Kinderen van Viljoenskroon, Willie Rovers
Fund and all the other donors who wants to be anonymous.
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To the Stichting kinderen van Viljoenskroon’s members who donated R200 000.00 towards the
purchase of the house next door, thank you for all you have done for this so needed task to
enlarge our day care facilities. Thank you Willie and Roos for sponsoring Chris with € 1000
towards his expenses to the 5 year celebration party in The Nederlands. Thank you for letting us
stay free of charge for two weeks. The stichting gave us funds for the Academy, paid for 16
children to go to Bollie and Evergreen school. They bought the Academy a new embroidery
machine to do the school uniforms logo’s with.
To all the students and volunteers from the Netherlands who comes to Hospice and work on a
voluntarily basis for long periods, this makes such a difference to the children with the hard work
you all put in, Most of the students comes back again because they fall in love with the children.
Patient Care in 1999 we cared for 36 patients; in 2008 we are caring for 629 patients. Now in
2009 we cared for 810 patients and in 2010 we cared for 816
HIV and AIDS Infected and Affected Orphan Care:
(N.B. each child allocated a Community Home Based Carer)
The Davida day care programme caters for 75 children aged 0-7 years on a daily basis.
In 2006 we had 54 kids in the program and in 2008 we have 81. The year 2009 we had 86 and
in 2010 we have 91.
Home Based care:
Children between ages 0 – 18 years receiving Home Based Care.
In 2004 we had 92 kids in the program and in 2008 we have 338. The year 2009 we had 363
with this year 2010 we have 441. We distributed food parcels for 9153 beneficiaries
This indicates the fact that we are caring for more children every year.
SUPPORT GROUPS:
 Bereavement Support Groups: (9 families)
 PWA Support Groups (Person living With Aids) (154)
 Thandanani Time Support Groups (359)
 Orphan Support Groups (465)
 Cancer Support Groups (143)
 Primary Carer Support Group (163)
COUNSELLING: PRE/POST TEST:
VCCT programme 2009 and 2010:
Number of people tested:
312 in 2009 and in 2010 is 419
Number tested negative:
237 in 2009 and in 2010 is 330
Number tested positive:
62 in 2009 and in 2010 is 89
Number of new people admitted into Hospice Programme: 52 in 2009 and in 2010 46
RESPITE CENTRE:
Thank you to Sister Lea for all she has done for terminal ill people who has nowhere to go to at
night. For you to know, she works every day and sometimes looks after sick patients at night
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EDUCATION, TRAINING AND LOVELIFE:
To all the educators in the field, busy with so needed education on the HIV/AIDS matter, you all
make a huge difference. Please, keep the hard works going. If we save one person from getting
the virus we can win a generation.
The children at Evergreen English primary school is doing so well in educating then in English.
To all involved in this great thanks.
Chris and his team are doing ground work in the field of education and training for the youth in
the respect of the “Be responsible” campaign
SELF-SUSTAINING PROJECTS:
 Food gardens
 Bead work
 Roos Fashion Academy
 Roos Fashion Academy Shop
Staffing plan





















We have on our staff
1 Manager
1 Fundraiser
1 Bookkeeper
1 Reception/Telephonist
4 Day care staff
13 Care Givers – Community Workers
1 Cleaner
1 Cook
3 Sisters
1 Social auxiliary worker
3 Child and youth care workers
4 Community Motivators
1 Data Capturer
19 Seamstress workers at the Academy
1 Project manager at the Academy
1 Gardener at the Academy
1 Shoemaker
1 Manager at the Shop
1 assistant at the Shop

The new project - called friends on Hospice went off well and would like people to join as
members of the project. You can help in so many ways to make a difference in our community.
You can give us ideas how to get more involve with other projects. Please we need help to make
this needed work a success.
This concludes the chairman’s report for 2010.
Signed on this 7th day of September 2010 at Viljoenskroon Hospice.

11

Activiteiten en bijzondere momenten
Windows of Hope
Deze aangrijpende film, gemaakt door studenten van het Koning Willem I College, is verkozen
tot de documentaire van de maand januari. Ongeveer twintig keer heeft GOEDTV deze film
uitgezonden. De video gebruiken we nog dagelijks bij onze wervingsacties voor sponsoren.
Stagiaires in Viljoenskroon
In het verslagjaar hebben we zes studenten van het Koning Willem I College een stageplek
kunnen aanbieden op de Hospice in Viljoenskroon. Een stage omvat een periode van ongeveer
drie maanden.
Lisanne van Oosterom en Iris Vernooij, beide volgen zij de opleiding Onderwijsassistent.
Manon van Breugel en Sanne van Grinsven, zij volgen de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk
Marieke van Erp en Josyne Kragt, deze volgen de opleiding Verpleegkunde.
Bezoek Viljoenskroon en Paul Harris onderscheiding
In de maand mei is onze voorzitter met zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen op bezoek
geweest in Viljoenskroon. Belangrijk voor onze stichting was dat specialisten op het gebied van
gezondheid en kinderen een professionele blik geworpen hebben op de Hospice en de
organisatie. En het resultaat was zeer positief, met natuurlijk toch een paar verbeterpunten
vooral op het gebied van verstrekking van aidsremmers.
Tijdens dit bezoek werd Willie Rovers, onze voorzitter aangenaam verrast met de Paul Harris
Fellow onderscheiding uitgereikt door Rotary Zuid-Afrika, voor alles wat de Stichting Kinderen
van Viljoenskroon heeft gerealiseerd in Viljoenskroon. Bij deze plechtigheid waren ook onze
secretaris, Theo Theijssen en echtgenote aanwezig.
Trap-In Uden/Volkel
Onze vertegenwoordiger in deze regio, de heer Nol Verwegen heeft zich ingezet om ons
onderwijsproject onder de aandacht te brengen van de organisatie Trap-In. Ons project is
opgenomen en uiteindelijk heeft dat een bedrag van € 2.350,00 opgeleverd.
Container kleding
Een hele ervaring voor onze stichting. We kwamen in aanraking met de ambtelijke molens in
Zuid-Afrika. Als je denkt alles voor elkaar te hebben dan duikt er weer een ander probleem op.
Uiteindelijk hebben we een fantastische ondersteuning gekregen van DHL Zuid-Afrika, met
name van Toby Krige. Een Zuid-Afrikaan die wij in Nederland ontmoet hebben. Toen hij hoorde
van onze problemen heeft hij alles in het werk gesteld om de kleding zo snel mogelijk “vrij” te
krijgen. Dat is gelukt, dus zeker een compliment waard.
De pallets zijn opgehaald met trucks van Allems, een grote producent van meelproducten in
Viljoenskroon. De dozen zijn opgeslagen op een bewaakt terrein van het zelfde bedrijf. Wij zijn
hiervoor veel dank verschuldigd aan de eigenaar en mede bestuurslid van de Hospice, Geoff
Allem.
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Bestemming Onbekend
Voor de tweede keer dit jaar dat we de TV haalden. We werden benaderd door de Evangelische
Omroep met de vraag of we wilden meewerken aan hun programma “Bestemming onbekend”.
Het moest dan wel heel snel geregeld worden, binnen twee weken. Vooral met behulp van
Lynette Nel was dit ruim binnen de gestelde tijd geregeld. Zelfs binnen twee dagen. Chris en
Lisa, de twee dames die overgehaald werden hun geplande reis af te zeggen en met onbekende
bestemming te vertrekken naar Viljoenskroon hebben daar een prachtige promotie van gemaakt.
Na de uitzending hebben we diverse reacties gehad.
Jubileum viering
Op 16 september hebben we uitgebreid stil gestaan bij het vijfjarig bestaan van onze stichting.
Hiervoor waren Lynette Nel, voorzitter van de Hospice en Chris Mokatsane, manager van de
Hospice, speciaal naar Nederland gekomen. Op deze avond waren ruim tachtig donateurs,
sponsoren en belangstellenden aanwezig. Onder hen ook het team van de EO, die het
programma Bestemming Onbekend gemaakt hebben. Aan al onze bestuursleden is het
erelidmaatschap van de Viljoenskroon Hospice Association toegekend. Ook Bennie en Ida
Romme van het bedrijf Carbone viel die eer te beurt. Al met al een gezellige bijeenkomst waar
we voor het eerst zo intensief contact hadden met onze achterban.
Jubileumreis
Regelmatig krijgen we vragen
of het mogelijk is de Hospice te
bezoeken. Natuurlijk is dat altijd
mogelijk. Belangrijk is dat wij
het wel vooraf weten zodat men
goed ontvangen kan worden.
Om tegemoet te komen aan
deze vraag hebben we een
rondreis in elkaar gezet in
samenwerking met African
Wanderer reisbureau van Roy
van Vuren. Een mooie rondreis
waarbij de hoogtepunten van
Zuid-Afrika bezocht werden.
Voor de meeste reizigers is het
bezoek aan de Hospice en de
township Rammulotsi het meest
bijgebleven. Iedereen heeft zich
een week ingezet voor de kinderen op de Hospice en menig volwassene moest een traantje
wegpinken bij het afscheid van de kinderen. Een zeer geslaagde reis waardoor de donateurs en
sponsoren met eigen ogen hebben kunnen zien hoe hun geld besteed is.
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Financiële Verantwoording
In onderstaande tabel zijn de maandelijkse inkomsten en uitgaven weergegeven

Jaar 2010

Inkomsten

Maand

Donaties

Januari

€ 1.311,10

februari

€ 6.711,50

Uitgaven
Subsidie

Rente

Diversen

Totaal

-€ 492,00

Hospice

€ 819,10
€ 150,00

€ 6.861,50

Bank

Diversen

Totaal

€ 13,67
€ 7.904,66

€ 22,67

€ 13,67
€ 26,14

€ 7.953,47

maart

€ 901,50

€ 901,50

€ 1,25

€ 1,25

april

€ 838,00

€ 838,00

€ 13,79

€ 13,79

mei

€ 1.571,50

€ 7.366,19

€1,25

€ 7.367,44

juni

€ 4.330,50

juli

€ 3.924,00

€ 2.132,75

€ 13,79

augustus

€ 1.666,50

september

€ 2.538,50

oktober

€ 2.636,50

november

€ 1.888,50

december

€ 9.356,50
€ 37.674,60

€ 600,00

€ 2.171,50
€ 4.330,50

€ 91,97

€ 4.015,97

€ 1,25

€ 1.666,50
€ 900,00
€ 106,57

-€ 492,00

€ 198,54

€ 1.650,00

€ 2.274,35

€ 1,25

€ 3.438,50
€ 2.743,07

€ 1,25
€ 127,81

€ 1,25

€ 1.478,25

€ 1.479,50

€ 13,79

€ 16.685,03

€ 1.888,50

€ 1,25

€ 1,25

€ 9.356,50

€ 1,25

€ 1,25

€ 86,46

€ 1.632,20 € 35.793,50

€ 39.031,14

€ 16.671,24

€ 1,25

€ 34.074,84

Toelichting ontvangsten:
Subsidie;
Dit is de afrekening met NCDO. De kosten van de Ambulance waren uiteindelijk lager dan
begroot. De helft van het verschil hebben we terug betaald.
Rente
In de eerste helft van het jaar hebben we een spaarrekening geopend omdat er op de lopende
rekening geen rente wordt vergoed. De € 198,54 is de rente van deze spaarrekening. De rente
van het laatste kwartaal is in januari bijgeschreven en niet in dit overzicht opgenomen
Diversen;
De inbreng van € 150,00 van een bestuurslid ter dekking van de kosten website € 127,81
De inbreng van € 600,00 en € 900,00 van sponsors voor het jubileumfeest.(€ 1.478,25).
Toelichting uitgaven:
Bank;
Kosten incasso en bankafschriften.
Diversen;
Een bedrag van € 26,14 is betaald aan de Kamer van Koophandel. De € 127,81 zijn de kosten
voor de website (zie ook ontvangsten). Het bedrag van € 1.478,25 is betaald voor de
jubileumavond. (zie ook ontvangsten)
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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
2010 afgesloten met een positief banksaldo van € 36.875,19 en dat is € 3.237,64 meer dan eind
2009.
We ontvingen aan donaties, sponsorgelden en subsidie een bedrag van € 37.182,60 daar staat
een betaling aan de Viljoenskroon Hospice Association tegenover van € 34.074,84. Dit betekent
dat we 91,64 % van onze inkomsten dit jaar ook besteed hebben aan de kinderen in
Viljoenskroon en Rammulotsi.

Ontvangsten

Uitgaven

€ 33.637,55
€ 0,00
€ 37.674,60
-€ 492,00
€ 198,54
€ 1.650,00

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

€ 34.074,84
€ 86,46
€ 1.632,20
€ 21.198,54
€ 15.676,65
€ 72.668,69

€ 72.668,69

In de bestuursvergadering van 21 december 2010 zijn de volgende reserveringen vastgesteld:




Uitbreiding Hospice school
Medicijnen
Onderwijsproject

€ 30.000,00
€ 2.200,00
€
500,00
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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.
Het jaar 2010 was een jaar waarin we geen nieuwe grote projecten hebben opgezet. Dit heeft
vooral te maken met de wens van het Hospice bestuur om een uitbreiding van de Hospice te
realiseren. dat is ook de reden waarom we geen projectsubsidie hebben aangevraagd bij
organisaties als Cordaid en NCDO.
De plannen voor 2011 en 2012 zijn ambitieus en zullen veel energie gaan kosten om te
realiseren wat het Hospicebestuur en onze stichting hebben voorgenomen te doen. Het wachten
is op goedkeuringen van de overheid. Wij zijn positief en denken dat deze niet al te lang op zich
laten wachten. Mocht het onverhoopt toch niet goed aflopen dan zullen we opnieuw de koppen
bij elkaar moeten steken en misschien wel weer een vakantie boeken naar Zuid-Afrika.
Ook in 2011 zullen er weer een aantal stagiaires vertrekken naar Viljoenskroon. Mogelijk nog
een groter aantal dan het afgelopen jaar. Wij hebben een verzoek neergelegd bij de afdeling
Sport en Bewegen van het Koning Willem I College. De bewegingsachterstand van vooral de
kleinsten is zo groot dat deze studenten daar heel goed werk kunnen doen. Naast uiteraard
sportief en gezond bezig zijn met de oudere kinderen.

Namens onze bestuursleden, werkgroep leden, webmaster en het bestuur van de Viljoenskroon
Hospice Association, de vrijwilligers en niet te vergeten de kinderen van Viljoenskroon danken
wij iedereen die het jaar 2010 tot dit succes gebracht hebben.
Zij, de kinderen van Viljoenskroon en Rammulotsi, rekenen ook het nieuwe jaar op u!

Veghel, maart 2011
Bestuur Stichting Kinderen van Viljoenskroon
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