Stichting All for Children
Jaarverslag 2016

Algemene gegevens
De stichting is opgericht op 8 november 2007, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in
het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726
 Postadres:
Tweede Constantijn Huygensstraat 73h 1054 CS Amsterdam
 E-mail:
info@allforchildren.info
 Website:
www.allforchildren.info
 Bankrekening:
BIC: RABONL2U, IBAN: NL38RABO 0139868909
t.n.v. Stichting All for Children te Amsterdam
 Fiscaal nummer: 8186 52 378
De stichting is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De stichting heeft twee doelen:
1. het bieden van hulp aan kinderen in ontwikkelingslanden die door lichamelijke of sociale
omstandigheden een achterstand hebben opgelopen en
2. het verrichten van verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Projecten
De stichting ondersteunt door het inzamelen van gelden op dit moment twee projecten:
 Anna Home voor straatkinderen in Choibalsan, Mongolië, van de Mongoolse Non
Gouvernementele Organisatie (NGO) All for Children, ingericht naar westers model.
 Rabbit School voor kinderen met meervoudige lichamelijke en geestelijke beperkingen in
Phnom Penn, Cambodja. http://www.rabbitschoolcambodia.org/

Het bestuur bestond op 31-12-2016 uit:
 Maarten Stoffels, voorzitter
 Rolf Andringa, secretaris
 Eveline de Jong, penningmeester
 Oyuna Byamba, lid
 Aart Sliedrecht, lid

2

Anna Home
In het voorjaar is Anna Home ingrijpend verbouwd en uitgebreid. De opzet is geweest om de
25 kinderen wat meer ruimte en privacy te geven. Er is een stuk bij gebouwd en de
verwarming is vernieuwd, zodat een grote kamer, die tot nu toe te koud was, ook als
slaapkamer kan functioneren. Hassan, van de Stichting Colour for Kids, heeft de bouw ter
plaatse begeleid en mede dankzij hem is alles goed verlopen.
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Anna Home is een huis waar ongeveer 25 ex-straatkinderen wonen. Zij zijn daar veilig en
warm en ze gaan allemaal naar school. In 2006 begon Boldsaikhan de zorg voor hen en dus
hebben we dit jaar het tweede lustrum gevierd. In juli is een groep van 10 Nederlandse
vrienden, onder wie Maarten Stoffels, de voorzitter, op bezoek geweest. Een groot feest
hebben ze gevierd met alle bewoners en een heleboel ex-bewoners.

Management van Anna Home
Het bestuur van de Mongoolse stichting doet verslag van de besteding van het budget van
2016. Aan de hand van een accountantsverklaring keurt het bestuur het financiële beleid van
directeur Boldsaikhan goed. Het volledige verslag is beschikbaar op de website,
www.allforchildren.info.
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Rabbit School
De Rabbit School Organisatie is sinds eind 2011 een zelfstandige lokale Cambodjaanse NGO
die met veel lokale partijen samenwerkt. Het gaat over het geheel genomen goed met de
school, ondanks het feit dan de financiële situatie van de Rabbit School ieder jaar weer
onzeker is en volledig afhangt van fondsenwerving.
De school ontving in 2016, naast donaties van onze stichting, middelen uit vele andere
bronnen, zoals van Stichting Kinderpostzegels, het Lilianefonds, Map Mission, de Golden
Circle Foundation, Bodia Nature, de Mad Monkey Hostels en Cafe Yejj.
En daarnaast ondersteunden diverse buitenlandse – Korea, Australië, Japan – organisaties de
Rabbit School. Van 2014-2017 is er een nieuwe en zeer grote donor, een private organisatie
uit Qatar, Educate a Child (EAC). Sinds juli 2014 is de Rabbit School ook partner geworden
in een samenwerkingsverband met twee andere NGO’s, Educate A Child (EAC) en Aide Et
Action. Dit project heeft ten doel om in de periode tot december 2017 niet alleen het
geïntegreerde en speciale onderwijs in Phnom Penh in stand te houden, maar het ook uit te
breiden naar plaatsen als Kandal, Kompong Spue, en Siem Reap. Dat lukt steeds beter.
In 2016 heeft de Nederlandse stichting All for
Children zich opnieuw ingezet voor de kinderen
van de Rabbit School; er werd in 2016 € 1589
geworven en € 2000, dus deels uit de reserve,
overgemaakt naar Cambodja.
Een groot deel van de giften voor de Rabbit
School vanuit de Stichting All for Children, werd
ook dit jaar besteed aan het Vocational training
project van de Rabbit School. Veelal
meerderjarige jongeren met beperkingen worden
begeleid in hun dagbesteding, gericht op een min
of meer zelfstandige invulling daarvan.
Dit

jaar werd ook een uitstapje voor de oudere leerlingen naar het Koninklijk paleis
gesponsord en is voor alle personeelsleden een kerstbonus gedoneerd.
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Deze foto is van een van de andere projecten, de
integratieklas op een reguliere school.

De Rabbitschool heeft sinds het najaar
van 2016 een nieuwe gesponsorde ingang;
dit dankzij de donatie van de ouders van
een van de studenten en het harde werk van
leerlingen en staf. De ingang heeft een mooi
afdak, biedt goede bescherming tegen de
regen en met een rolstoel kan je makkelijk
naar binnen. Er komt ook een plek waar
buitenactiviteiten makkelijker kunnen
worden uitgevoerd. Dit platform wordt in een gezellige en gemoedelijke sfeer gebouwd door
leerlingen, staf en vrijwilligers.
Eind 2016 heeft de Stichting All for Children ruim € 10.000 voor de Rabbit School op de
balans staan. In totaal hebben er dit jaar ruim 360 leerlingen geprofiteerd van de activiteiten
van de Rabbit School, verspreid over de diverse projecten in heel Cambodja en daarnaast is er
ook de grote groep leerkrachten en andere hulpverleners die met de kinderen werken, die
profiteren. Speciaal voor leerkrachten en ouders werd afgelopen jaar een intensieve training
logopedische ondersteuning opgezet en gegeven.
De website http://www.rabbitschoolcambodia.org wordt redelijk goed bezocht en het
bijhouden en updaten ervan gebeurt door de staf zelf.
Helaas biedt de Cambodjaanse overheid nog altijd geen financiële middelen om de school en
de onderwijsactiviteiten uit te breiden of zelfs maar in stand te houden. Daarom zal ook in
2017 de ondersteuning van organisaties als All for Children onmisbaar zijn.
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JAARREKENING 2016
Baten en Lasten 2016

BATEN

LASTEN

GIFTEN T.B.V. ANNA HOME

UITGAVEN ANNA HOME

Incidenteel
Structureel
Studiefonds

€
€
€

14.587,94
22.510,96
3.411,11

Exploitatie
Studiekosten
Projecten
€

€
€
€

40.510,01

GIFTEN T.B.V. RABBIT SCHOOL

35.268,00
5.790,00
17.818,75
€

58.876,75

€

2.000,00

€

330,01

€

61.206,76

UITGAVEN RABBIT SCHOOL

Incidenteel
Structureel

€
€

1.528,89
60,00

Projecten Rabbitschool
€

1.588,89

OVERIGE BATEN

OVERIGE LASTEN

Rente
Totaal baten

€

318,74

€

42.417,64

Bankkosten en overig
Totaal lasten
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Balans per 31 december 2016
ACTIVA

PASSIVA

ANNA HOME

ANNA HOME

Liquide middelen

€ 38.865,18
w.v. betaalrekening €
w.v. spaarrekening €

335,25
38.529,93

RABBIT SCHOOL

Bestemmingsreserve exploitatie
Bestemmingsreserve studiefonds

€ 25.329,98
€ 5.002,11

Bestemmingsreserve verbouwing

€

Bestemmingsreserve huis en organisatie
Bestemmingsreserve opbouwprojecten
Bestemmingsreserve internet

€
€
€

901,84
5.431,25
2.200,00

RABBIT SCHOOL

Liquide middelen

€ 10.610,30
w.v. betaalrekening €
w.v. spaarrekening €
Totaal activa

Voorziening projecten

€ 10.610,30

10.610,30
€ 49.475,48

Totaal passiva

€ 49.475,48
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Toelichting op de Jaarrekening 2016
In de jaarrekening wordt geen vergelijking gemaakt tussen begroting en werkelijkheid. De
stichting All for Children maakt jaarlijks afspraken met het Mongoolse bestuur over een
bijdrage aan de exploitatiekosten van Anna Home. Er worden tevens afspraken gemaakt om
meer bijdragen uit het land zelf te krijgen. De uitgaven in Mongolië worden gecontroleerd aan
de hand van de door externe accountants goedgekeurde jaarrekening van de Mongoolse
stichting. In alle jaren bleven de uitgaven in Mongolië binnen het door de Nederlandse
stichting afgesproken budget.
Daarnaast zijn er fondsen ter beschikking gesteld voor specifieke projecten, zoals
studiekosten en een verbouwing.
Voor de Rabbit School heeft de stichting geen beleidsdoel gesteld. In Nederland ontvangen
bedragen worden op verzoek van de school beschikbaar gesteld voor specifieke projecten.
Anna Home
De Nederlandse stichting werft fondsen om de exploitatiekosten van Anna Home te dekken,
voor zover niet gedragen door de Mongoolse stichting. In 2016 stelde de Nederlandse
stichting zich ten doel om € 35.000 voor de exploitatie van Anna Home beschikbaar te stellen
aan de Mongoolse stichting. Sinds de oprichting in 2007 is de begroting altijd gebaseerd op
25 kinderen en vanaf oktober 2009 kwamen daar de exploitatiekosten bij voor het verblijf van
de jongeren in het doorgangshuis.
De stichting ontvangt haar voornaamste inkomsten van particulieren in Nederland. Ruim de
helft van de jaarlijkse exploitatiebijdrage kan gedekt worden uit de giften van vaste donateurs.
De rest wordt jaarlijks via incidentele gevers of acties geworven. In 2016 is bijna € 18.000
aan incidentele giften binnengekomen, inclusief de bijdragen voor studiekosten. Alle giften
komen aan Anna Home ten goede. De continuïteit van het huis en zijn 25 jonge bewoners is
voor de stichting de basis. De ondersteuning vanuit Nederland zal nog lang nodig zijn, totdat
Mongolië een adequaat systeem van sociale zekerheid heeft ingericht.
Om de overschrijvingskosten zo laag mogelijk te houden stuurt de Nederlandse stichting drie
à vier keer per jaar een groter bedrag naar Mongolië. In 2016 is totaal € 55.558 overgemaakt
aan de Mongoolse stichting, waarvan € 35.000 t.bv. de exploitatie, € 5.790 ten behoeve van
studiekosten en € 14.500 ten behoeve van een grote verbouwing. Daarnaast zijn er nog enkele
uitgaven in Nederland gedaan, zoals de reis- en verblijfkosten van de architect die de
verbouwing heeft voorbereid en de uitgave van het jubileumboek dat gemaakt is ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Anna Home.
Het huis met omliggend terrein is eigendom van de Mongoolse stichting en staat op haar
balans. Voor groot onderhoud en investeringen heeft zij geen eigen reserves. Hiervoor en voor
de continuïteit van de exploitatie in komende jaren zullen voldoende reserves moeten worden
gevormd. Voor de exploitatie is de reserve iets toegenomen naar € 26.829,98. Daarnaast zijn
er een aantal bestemmingsreserves. De bestemmingsreserve voor de verbouwing is in 2016
geheel gebruikt. Het studiefonds is enkele jaren geleden ingesteld en heeft inmiddels een
aantal trouwe donateurs.
Rabbit School
Voor de Rabbit School werd in 2016 een bedrag van € 1.588,89 aan giften ontvangen. Het
overgrote deel hiervan is via collectes en acties van de Remonstrantse Broederschap en
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verwante organisaties opgehaald. In 2016 is € 2.000 overgemaakt naar Cambodja. De reserve
voor de Rabbit School is nu € 10.160,30. Jaarlijks ontvangt de stichting een jaarrekening van
de Rabbit School.
Vaststelling
Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de Stichting All for Children op
4 april 2017.

M.J.C. Stoffels
voorzitter

E.D. de Jong
penningmeester

R. Andringa
Secretaris

O. Byamba
bestuurslid

A. Sliedrecht
bestuurslid
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