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VOORWOORD
Soms lijkt het vanzelf te gaan. Succesvolle acties als de
Nieuwjaarsloterij en de voetbalpool brengen standaard duizenden
euro’s op en hebben een trouwe aanhang van deelnemers.
Maandelijks voeren we onze gedoneerde tweedehands spullen af
naar onze partner in Boskoop. Begin 2014 gaan we dat ook doen
richting Bunnik. Twee kringloopwinkels die beiden een vaste donatie
van 1.500 euro per jaar aan ons overmaken en zo de zekerheid
bieden dat onze kinderen hun school kunnen afmaken.
Donateurs die jaar in jaar uit ChoiceforChildren met vaste bedragen
steunen. Nieuwe donateurs die zomaar besluiten ons te helpen. En al
die mensen die je vertelt over de ontstaansgeschiedenis van
ChoiceforChildren en spontaan meedenken en willen helpen.
Dat lijkt vanzelf te gaan, ja. Maar dat is niet zo. Onze stichting wordt
geleid door het bestuur. Mensen die vanaf het begin hun vrije tijd
onbezoldigd steken in een stichting die een goede vriendin op een
blauwe maandag in 2002 heeft opgericht. Omdat het allemaal zo leuk
was om te doen. Twee van die bestuursleden hebben onze kinderen
nog nooit persoonlijk ontmoet. En zijn nog nooit in de twee landen
geweest waar onze kids zijn geboren. Daarom gaat dit voorwoord
een keer niet over wat we allemaal nog willen bereiken. Ik kijk op
deze plek graag terug naar wat wij in de afgelopen twaalf jaar
allemaal bereikt hebben. En wat zonder deze fantastische mensen
nooit was gelukt.
Dank aan Esther Monsma, Annelie Meulensteen and last but not
least Ton Verleg.
Hun werk, motivatie en support hebben mij altijd de kracht gegeven
door te gaan als het allemaal even niet zo lekker liep. Als ik dacht dat
het toch allemaal geen zin had en dat het maar eens tijd werd er een
punt achter te zetten.
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Maar stoppen zullen we niet doen. Omdat we weten voor wie we het
doen. Wel zal ChoiceforChildren eens op eigen benen gaan staan en
de vleugels uitslaan. Weg van de ‘moederschoot’. Met nieuwe
mensen, jong elan en een frisse blik. Maar met een solide,
onverwoestbare fundering die op 8 mei 2002 werd gelegd aan de
Bemuurde Weerd Oostzijde nummer 9 in Utrecht.
Mijn dank is groot.
Die van de kinderen van ChoiceforChildren niet in woorden uit te
drukken.
Petra Karreman
Voorzitter
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SAMENVATTING 2013
FINANCIËN
Het jaar 2013 heeft ChoiceforChildren (CfC) afgesloten met een
negatief saldo van € 2.165,-. We hebben dit jaar € 16.210,opgehaald, een stuk minder dan de doelstelling van € 25.000,- die we
aan het begin van 2013 hadden geformuleerd.
CfC heeft 1 nieuwe particuliere donateur mogen verwelkomen, maar
we hebben ook 2 particuliere donateurs verloren, waardoor we nu 15
particuliere donateurs rijk zijn die iedere maand tussen de € 5,- en €
50,- doneren. Verder zijn er 2 stichtingen en bedrijven gelieerd aan
CfC.
De doelstelling waarop we hadden ingezet, 25 particuliere donateurs
en 5 stichtingen of bedrijven eind 2013 verbinden aan CfC, is helaas
niet gelukt. Het blijkt moeilijker dan gedacht om particuliere donateurs
en bedrijven structureel aan CfC te verbinden.
Desondanks zijn we niet ontevreden met de opbrengst van de
donaties. Door reductie van de kosten hebben we een extra potje
kunnen opbouwen voor de studenten. De continuïteit van onze
stichting en daarmee de continuïteit van de studie van de studenten
is voor de komende jaren volledig gewaarborgd.
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STUDENTEN
Op 31 december 2013 ondersteunt CfC 16 studenten, in de leeftijd
van 7 tot en met 23 jaar, van de lagere school tot de universiteit,
Ugandezen en Zuid-Sudanezen. In 2014 zal geen nieuwe student
zich aansluiten bij de stichting. Onze aandacht is nu volledig gericht
op het laten afstuderen van de huidige studenten.
Naast de 16 studenten die we in 2014 zullen gaan ondersteunen, zijn
er sinds de oprichting in 2002 29 studenten afgezwaaid. Afgelopen
jaar is 1 student afgestudeerd op de middelbare school: Innocent
Akontarana studeerde af in S4 op O-level. Zij gaat nu op zoek naar
een baan.
Van de studenten die eerder zijn afgezwaaid, hebben de meesten
hun opleiding afgerond en/of een baan gevonden. Maar van sommige
studenten hebben we ook gedwongen afscheid moeten nemen,
bijvoorbeeld omdat ze op een dag ineens waren verdwenen of
zwanger werden. Van sommigen weten we niet waar ze zijn. We
doen er alles aan hun verblijfplaats te achterhalen en te weten te
komen wat er met hen is gebeurd.
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ORGANISATIE CHOICEFORCHILDREN
DOELGROEP
CfC richt zich op kinderen en jong volwassenen uit Zuid-Sudan en
Uganda, in de leeftijd van 6 tot en met 26 jaar. Goed onderwijs geeft
een eerlijke kans op een onafhankelijk bestaan voor iedereen.
Daarom selecteren we niet op achtergrond en stimuleren we ook
meisjes, ex-kindsoldaten en wezen om zich aan te melden.

AANVRAAG
Een persoonlijke brief, zelf geschreven of laten schrijven, met een
duidelijke motivatie waarom hij of zij naar school of de universiteit wil
en wat hij of zij later wil worden, is een belangrijk voorwaarde om
toegelaten te worden tot de procedure. De jongste kinderen worden
door iemand anders voorgedragen. Aanvragen komen binnen via de
mail of worden verzameld door de onze contactpersonen in ZuidSudan en Uganda.

PROCEDURE
Het bestuur bepaalt op grond van motivatie, ingeschatte
verwachtingen en de financiële mogelijkheid tot ondersteuning, welke
kinderen en jongeren toegelaten worden tot de school of universiteit.
We hebben een speciale ‘rules and regulations’ voor de studenten op
papier gezet, zodat ze precies weten aan welke gedragscode ze zich
na toelating moeten houden.
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BESTUURSVERSLAG
Aan het eind van het jaar 2013 bestaat het bestuur van CfC uit drie
leden: Petra Karreman is voorzitter, Ton Verleg penningmeester en
Annelie Meulensteen secretaris. Esther Monsma is het vierde lid, is
ook iedere vergadering aanwezig, maar heeft geen officiële status
binnen het bestuur, omdat volgens de statuten het bestuur uit een
oneven aantal mensen moet bestaan.
Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De
leden hebben de mogelijkheid een onkostenvergoeding van de
stichting te ontvangen voor gemaakte reis-, telefoon- en
internetkosten.
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UITGAVENVERDELING AFRIKA &
NEDERLAND
Een belangrijke eigen doelstelling van CfC is, dat minimaal 90% van
onze uitgaven (18.378 euro in 2013) ook daadwerkelijk geld is dat in
Zuid-Sudan en Uganda terechtkomt. In die opzet zijn we geslaagd.
• 91,3 % van onze kosten waren direct (of indirect) bestemd voor
de studenten in Zuid-Sudan en Uganda: studiefinanciering
(inclusief kosten betalingsverkeer), schoolmateriaal, opvang,
medische kosten studenten en salaris voor onze
contactpersonen.
• 8,7 % van onze kosten werden in Nederland uitgegeven:
o 6,5 % aan communicatie- en administratiekosten
o 0,8 % aan campagnekosten
o 0,7 % aan reiskosten in Nederland
o 0,7 % aan kosten Triodosbank
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KOSTEN & BEGROTING AFRIKA
KOSTEN STUDENTEN & CONTACTEN AFRIKA
Voor 2014 gaan we uit van de volgende gemiddelde kosten per
student per jaar. De kosten zijn voor het volgen van de lessen,
onderdak gedurende de schoolperiodes, boeken, kleding, medisch
onderzoek en reiskosten; onvoorziene kosten.
Student op private basisschool:
Student op private middelbare school:
Student op openbare HBO:
Student op private universiteit:

€ 1.100,€ 1.000,€ 1.000,€ 1.500,-

CfC heeft ook 2 betaalde krachten in Kampala (Uganda) die
contactpersoon zijn. Deze betaalde krachten ontvangen € 40,- per
persoon per maand.
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BEGROTING STUDENTEN & CONTACTEN
AFRIKA
Voor 2014 hebben we de volgende kosten begroot voor onze 16
studenten en 2 contactpersonen.
11 studenten op private basisschool Kingsway in Kampala (Uganda)
Kosten: 11 x € 1.100,€ 12.100,2 studenten op private middelbare school Kingsway in Kampala
(Uganda)
Kosten: 2 x € 1.000,€ 2.000,2 studenten op openbare HBO in Kampala (Uganda)
Kosten: 2 x € 1.000,€

2.000,-

1 student op private universiteit in Kampala (Uganda)
Kosten: 1 x € 1.500,€

1.500,-

2 contactpersonen in Kampala (Uganda)
Kosten: 2 personen x 12 maanden x € 40,-

€

Kosten studenten en contactpersonen:

€ 18.560,-

Kosten: onvoorzien (+ 10%)

€

Totale kosten begroot 2014

€ 20.400,-
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960,-

1.840,-

DE TOEKOMST
DOELEN
CfC blijft ernaar streven voor iedere student een aparte
spaarrekening te openen en zodanig veel geld te sparen, zodat we
iedere afzonderlijke student kunnen garanderen dat ze hun
basisschool- en/of middelbare schoolopleiding c.q. universiteit
kunnen afmaken.
In 2014 moeten we € 20.400,- genereren om de studiekosten en
overige kosten voor het hele jaar te kunnen betalen. Maar omdat we
graag extra geld willen sparen voor de individuele spaarrekeningen,
is ons doel dit jaar om € 25.000,- aan donaties binnen te krijgen.
Het blijft dus van belang om nieuwe bronnen aan te boren. Onze
prioriteit is: stichtingen en bedrijven aanspreken om te doneren en
nieuwe particuliere donateurs vinden. Ons doel is om eind 2014
minimaal 2 nieuwe stichtingen of bedrijven te hebben gevonden die
ons op vaste basis willen ondersteunen. Verder is ons doel om 5
nieuwe vaste particuliere donateurs te vinden.
Op dit moment hebben we 15 particuliere donateurs en 2 stichtingen
of bedrijven als vaste donateur. Eind 2014 willen we ons bestand dus
hebben uitgebreid naar 20 vaste particuliere donateurs en 4
stichtingen of bedrijven als vaste donateurs.
Doel is ook om mensen te gaan werven, die willen investeren in één
van onze studenten als ze zijn afgestudeerd. Als studenten in
Uganda of Zuid-Sudan aangeven een eigen bedrijf op een bepaald
terrein te willen beginnen, kunnen wij connecties aangaan met
bedrijven die een specifieke student op een bepaald gebied kunnen
en willen ondersteunen. Op deze manier kunnen we studenten, die
hun opleiding hebben afgerond, een opstap bieden om een eigen
bedrijf te beginnen.
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ACTIES 2014
Dit jaar staan er 2 traditionele acties op het programma: de
voetbalpool in juni en juli en de Nieuwjaarsloterij in december. Verder
willen we in de herfst een bingo gaan organiseren.
Ook zal er dit jaar weer via diverse kanalen het nodige worden
opgehaald met de verkoop van tweedehands spullen.
Eén keer per kwartaal willen we een nieuwsbrief opstellen voor onze
donateurs. Verder gaan we door met het professionaliseren van onze
stichting, het verbreden van de externe communicatie en het
uitbreiden van informatie op onze website www.choiceforchildren.nl.
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JAARREKENING 2013
BALANS
2013

2012

2013

ACTIVA

PASSIVA

Materiële vaste activa

Eigen vermogen
0

Totaal

0

0

0

0

Besteedbaar
Vermogen
34.389

2012

0

34.134

Financiële vaste activa
Vorderingen
Donaties
Acties
Overig

11.390
2.610
2.212

16.807
8.477
789

Subtotaal

16.212

26.073

Liquide middelen 18.171

8.061

Totaal

34.389

34.134

2013

2012
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Totaal

34.389

34.134

2013

2012

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
2013

2012

Vaste donaties bedrijven & stichtingen
Vaste donaties particulieren
Eenmalige donaties

6.000
3.375
2.015

10.000
4.630
2.177

Actie Nieuwjaarsloterij
Actie voetbalpool
Eenmalige acties

2.375
0
235

2.575
2.750
3.152

Tweedehands spullen
Bankrente

2.101
111

608
181

Totaal baten CfC

16.212

26.073
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LASTEN
2013

2012

1.372
1.340
8.485
0

3.210
0
10.400
215

Uganda & Zuid-Sudan
Studiekosten:
Studiekosten Universiteit
Studiekosten HBO
Studiekosten Primary & Secondary Kingsway
Studiekosten Primary & Secondary Comboni

Kosten overig studenten:
Bankkosten Afrika
Persoonlijke verzorging, eten & kleding
Medische kosten
Studiemateriaal, boeken & laptops
Telefoon en internet
Transport Uganda
Zakgeld en vakantiegeld
4.634
Extra medische kosten & verzekeringen
0
Reiskosten en transport Zuid-Sudanese studenten 0
Visa
125

6.544
260
902
143

Kosten overig:
Salaris contactpersonen Uganda
Reiskosten bestuur naar Uganda
Bankkosten Uganda overboeking transfers
Terugbetalen lening Mayen

860
0
125
0

930
0
175
- 462

160
413
- 918
190

- 6.248
- 2.734
160
413

Balansen:
Balans eerste dag jaar Kingsway
Balans eerste dag jaar contactpersonen
Balans laatste dag jaar Kingsway
Balans laatste dag jaar contactpersonen

Totaal Uganda & Zuid-Sudan

16

16.786

13.908

LASTEN
2013

2012

267
158
17
0
174
100
472
129
128
1.445

110
0
60
0
707
0
85
280
165
1.407

147
147

648
648

1.592

2.055

Nederland
Nederland werving & communicatie
Administratiekosten
Drukwerk
Kantoorbenodigdheden
Porti
Telefoonkosten
Internetkosten
Representatiekosten
Reiskosten
Bankkosten Triodosbank
Totaal Nederland werving & communicatie
Nederland campagnekosten
Campagnekosten acties
Totaal Nederland projectkosten

Totaal Nederland
Totaal Uganda & Zuid-Sudan

16.786 13.908

Totaal lasten CfC

18.378 15.963
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COLOFON
Stichting ChoiceforChildren Foundation
Seringstraat 148
3551 TP Utrecht
Telefoon: 06-51555361
e-mail: info@choiceforchildren.nl
internet: www.choiceforchildren.nl
De Stichting is statutair gevestigd te Utrecht
Inschrijving ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling van de
Nederlandse Belastingdienst, per 1 januari 2008 tot heden
Inschrijving Kamer van Koophandel Utrecht: 30180781
RSIN: 816347888
Triodosbank: rekeningnummer NL35 TRIO 0784 8339 74
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