Jaarverslag 2009
Stichting “All for Children”

De stichting is opgericht op 8 november 2007 en 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:
1398.68.909 t.n.v. Stichting All for Children te Amsterdam
• Fiscaal nummer: 8186 52 378
De stichting is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Oprichtingsdoel:
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.
De stichting ondersteunt door het inzamelen van gelden met name 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 en ernstige handicaps in Phnom
Penn, Cambodja, ondergebracht in de Komar Pikar Foundation.

Het bestuur bestaat uit:
• Karen Stoffels-Montfoort, voorzitter
• Anna Vos, secretaris (tot 1 okt. 2009) / lid
• Cesca Hiltermann-Marrenga, lid / secretaris (per 1 okt. 2009)
• Willem Neisingh, penningmeester (tot 1 dec. 2009) / lid
• Chiel Husmann, lid / penningmeester (per 1 dec. 2009)
In het verslagjaar zijn de portefeuilles van secretaris en penningmeester intern
gewisseld.
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Anna Home
Anna Home is een huis waar 25 ex-straatkinderen wonen. Zij zijn daar veilig en warm
en ze gaan allemaal nar school.
Nieuwe ontwikkelingen
Voor een nieuw trainingscentrum
hebben de kerkgemeenschappen
in Voorschoten van oktober 2008
tot juli 2009 een grote actie
gevoerd. Doel was dat de
kinderen daarin les krijgen in
houtbewerking, naaien en
computergebruik. De actie is een
groot succes geworden en
resulteerde in een cheque van €
11.000. Dit bedrag is verdubbeld
door de Interparochiële Caritas
Instelling.

Voor de uitbreiding van het huis heeft de
stichting Colour4Kids zich met veel
menskracht en geld ingezet. Vrijwilligers
zijn wekenlang aan het werk geweest om de
gecombineerde bouw te begeleiden en om
Anna Home op te fleuren met
muurschilderingen. Er zijn nu twee douches,
een echte wc en ook zijn de slaapkamers
groter gemaakt.

Voor een doorgangshuis is een stuk
land en een ger gekocht. Kinderen die
18 zijn geworden kunnen daarin nog
drie jaar zelfstandig wonen, met
begeleiding vanuit Anna Home. In
oktober 2009 trokken de eerste twee
jongens erin, in januari 2010 volgen
twee anderen.
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De Stichting voor Sociale en Culturele Solidariteit heeft een bijdrage gegeven voor
vernieuwing van het hekwerk rondom het huis.
Management van Anna Home
Het bestuur van de Mongoolse stichting heeft in januari 2010 verantwoording
afgelegd voor de besteding van het budget van 2009. Aan de hand van een
accountantsverklaring heeft men het financiële beleid van directeur Boldsaikhan
goedgekeurd. Het volledige verslag is beschikbaar op de website,
www.allforchildren.info.
Er zijn een paar wisselingen van kinderen geweest. De vraag is groot, maar ook blijkt
dat sommige ouders te gemakkelijk (voor zover men daarvan kan spreken onder hun
onvoorstelbaar moeilijke omstandigheden) een kind in Anna Home willen achterlaten.
Maarten Stoffels heeft in oktober 2009
Anna Home bezocht.
De contactpersoon Jim Moulton is in
dit jaar vertrokken. Voor hem is een
opvolgster gevonden in de persoon van
een Australische VSO vrijwilligster,
Marg Chamberlain. Zij zal dit hopelijk
tot 2011 kunnen blijven doen.
De Friese zangeres Nynke Laverman is
op bezoek geweest en heeft met de
kinderen gezongen. Tijdens haar
tournee in Nederland besteedt zij
aandacht aan Anna Home.
Middels het Mongoolse bestuur, de boven genoemde contactpersoon en incidentele
bezoeken wordt geprobeerd toezicht te houden op veiligheid en welzijn van de
kinderen
In 2009 hebben behalve de directeur drie “moeders” gewerkt en drie bewakers. Voor
het trainingscentrum zijn drie docenten op jaarcontract aangesteld. Anna Home levert
zo ook een bescheiden bijdrage aan de lokale economie.
Contact met sponsors.
Er is een aantal “grote sponsors” en vele kleine: familie en kennissen van de
bestuursleden maar ook sponsors die enthousiast zijn geworden via de Nieuwsbrief.
In 2009 is de mogelijkheid geopend om via een notariële acte de bijdragen fiscaal
aftrekbaar te maken.
Op 10 oktober is in theater Figi te Zeist ter ere van het optreden van zangeres Nynke
Laverman een diner voor de sponsors georganiseerd. Colours4kids gaf er een
uiteenzetting over hun verrichtingen in Anna Home en sloten daarmee hun bijdragen
aan Anna Home af. Dank zij hen is het huis nu prachtig geverfd en gedecoreerd en
hebben de kinderen fleurig beddengoed. Zie de nieuwsbrief van 26-9-2009.
Het streven is om één keer per jaar iets te organiseren voor sponsors.
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Rabbit School
De grote fondsen die de
projecten van de Rabbit
School structureel in stand
houden, b.v. Stichting
Kinderpostzegels, gaan
rechtstreeks naar de
Cambodjaanse stichting, de
Komar Pikar Foundation.
Voor de Rabbit School
worden via All for Children
vooral incidentele, eenmalige
giften ontvangen van
particulieren, de
Remonstrantse Broederschap,
de Esloo
Scholengemeenschap en uit diverse collectes. (20 in 2009) Het merendeel van die
giften is specifiek bestemd voor het Rabbit café, het Vocational training project van
de Rabbit School, tot stand gekomen door het doorzettingsvermogen van de
Nederlander Jan Berkvens die jaren werkzaam was in het onderwijs in Cambodja en
die daar nog altijd intensief bij betrokken is. De fondsenwerving voor het Rabbit café
loopt wel geheel via All for Children. De goedkeuring van in te zetten middelen loopt
via een aparte begroting.
Het resterende, niet specifiek
voor het Rabbit café bestemde
bedrag, dat All for Children
heeft ontvangen in 2009, is
uitgegeven aan o.a. extra
onderwijskundige
voorzieningen. Zo werden
hiervan in 2009 o.a. twee
snoezelkamers ingericht, en
een ADSL-internetverbinding,
twee planningsborden, de
inrichting van een extra
leslokaal voor de 2e “integrated
class”, een schoolreisje, extra
fruit en allerlei activiteiten rond Kerstmis gefinancierd. Hoewel alle donaties goed
besteed zijn is het geld besteed aan de snoezelkamers wel de moeite waard apart
genoemd te worden, want dat is een enorm succes.
Ieder jaar werken twee Nederlandse fysiotherapeuten gedurende 6-8 weken in het
weeshuis en de school en dit jaar was er tijd en geld om- naast alle ander zinvolle
activiteiten- eerst een en later een tweede snoezelkamer in te richten en de verzorgers
daarin en daarmee te leren werken. Met relatief weinig geld werd zo, een prachtig en
voor Cambodja uniek concept geïntroduceerd!
Het grootste deel van het bedrag dat niet geoormerkt is voor financiering van het
Rabbit café, is in 2009 uitgegeven, zoals ook bedoeld door de schenkers. Wat nog
gereserveerd staat is geld voor de structurele financiering van het Rabbit café voor
2010.
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Staat van baten en lasten 2009
BATEN

LASTEN

GIFTEN T.B.V. ANNA HOME

UITGAVEN ANNA HOME

Incidenteel
Structureel

€
€

12.477,80
7.059,00
€

subtotaal algemene giften

Donatie aanpassen interieur
Donatie inrichten doorgangshuis
Donatie bouw en inrichting trainingslokalen

Exploitatie Anna Home

€
€
€

Aanpassen interieur
Inrichten doorgangshuis
Bouw en inrichting trainingslokalen
€

10.522,01

€

32.346,00

19.536,80

10.000,00
5.638,16
24.366,48

subtotaal geoormerkte giften

€

40.004,64

subtotaal

€

subtotaal Anna Home

€
€
€

59.541,44

GIFTEN T.B.V. RABBIT SCHOOL

subtotaal Anna Home

13.245,27
3.734,25
15.366,48

€

42.868,01

UITGAVEN RABBIT SCHOOL

Incidenteel
Structureel

€
€

20.970,52
500,00

Exploitatie Rabbitschool

€

subtotaal Rabbit School

€ 5.521,60

21.470,52

OVERIGE BATEN

OVERIGE LASTEN

rente

Totaal baten
Exploitatieresultaat
w.v. Anna Home
w.v. Rabbit School

€
€

€

554,70

€

81.566,66

€

32.622,35

Bankkosten en overig

Totaal lasten

€

554,70

€

48.944,31

16.673,43
15.948,92
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Balans per 31 december 2009
ACTIVA

PASSIVA

ANNA HOME

ANNA HOME

Liquide middelen

€

34.004,95

RABBIT SCHOOL

Bestemmingsreserve onderhoud 2010

€

15.000,00

Bestemmingsreserve exploitatie 2010

€

10.004,95

Bestemmingsfonds trainingslokalen 2010/2012

€

9.000,00

€

15.948,92

€

49.953,87

RABBIT SCHOOL

Liquide middelen
Totaal activa

€

15.948,92

€

49.953,87

Voorziening exploitatie 2010/2011
Totaal passiva
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Toelichting op de Jaarrekening
In deze jaarrekening is geen vergelijking gemaakt tussen begroting en werkelijkheid.
Voor Anna Home hanteerde de stichting in 2009 een globale begroting van exploitatieuitgaven van €28.000. Dit is gebaseerd op de geschatte uitgaven van de Mongoolse stichting
die Anna Home exploiteert, voor zover deze daarin niet zelf kan voorzien. Met het Mongoolse
bestuur zijn afspraken gemaakt om meer bijdragen uit het land zelf te krijgen. Elk jaar wordt
een taakstellende doelstelling afgesproken.
Voor de Rabbit School heeft de stichting geen beleidsdoel gesteld. Ontvangen bedragen
worden direct beschikbaar gesteld aan deze school.
Anna Home
Voor Anna Home werden in 2009 zowel incidentele giften (37) ontvangen als giften van
structurele gevers(10). Geoormerkte giften werden ontvangen voor de (ver)bouw en
uitbreiding.
De stichting ontvangt haar voornaamste inkomsten van particulieren in Nederland. Inmiddels
komt de helft van de jaarlijkse exploitatie uit vaste donaties en de andere helft moet jaarlijks
via incidentele acties worden geworven. De particuliere ondersteuning vanuit Nederland zal
nog lang nodig zijn, totdat Mongolië een adequaat systeem van sociale zekerheid heeft
ingericht.
Alle giften komen, nu of op een later moment, aan Anna Home ten goede. De continuïteit van
het huis en zijn 25 jonge bewoners is voor de stichting de basis.
De Nederlandse Stichting werft fondsen om de exploitatiekosten van Anna Home te dekken,
voor zover niet gedragen door de Mongoolse Stichting. In haar begroting voor 2009 stelde de
Nederlandse stichting zich ten doel om € 28.000 voor de exploitatie van Anna Home
beschikbaar te stellen aan de Mongoolse stichting. Dat is in 2009 grotendeels gerealiseerd
(€26.903,46).
Sinds de oprichting in 2007 is de begroting altijd gebaseerd op 25 kinderen en vanaf oktober
2009 komen daar de exploitatiekosten voor het verblijf van de jongeren in het doorgangshuis
bij.
Om de kosten van overschrijven van geld zo laag mogelijk te houden stuurt de Nederlandse
Stichting twee of drie keer per jaar een groot bedrag naar Mongolië. De cashflow loopt
daarom niet geheel parallel aan de jaarlijkse exploitatie begroting.
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. Ook voor de
continuïteit van de exploitatie in komende jaren zullen voldoende reserves moeten worden
gevormd. De Nederlandse stichting vormt deze reserves, die vooralsnog bij haar worden
ondergebracht. Er zijn de volgende bestemmingsreserves:
• onderhoud 2010
ad € 15.000,00
• exploitatie 2010
ad € 10.004,95
• onderhoud, materialen, hulpgoederen e.d. voor het trainingscentrum in de periode
2010 t/m 2012 ad € 9000,In 2009 is een omvangrijk (ver)bouw en uitbreidingsprogramma uitgevoerd:
• Trainingscentrum met inventaris
• Uitbreiding sanitair en slaapkamers
• Doorgangshuis voor oudere kinderen
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De hiervoor van derden ontvangen giften zijn volledig in het verbouwprogramma
geïnvesteerd. Omdat dit medio 2009 gecombineerd is uitgevoerd bleek het scheiden van
kosten en uitgaven naar de lokale bouwwerkzaamheden niet goed mogelijk meer. Ook de
wisselkoers van de Mongoolse Tugrik schommelt sterk. De per bouw verantwoorde bedragen
zijn daardoor benaderingen.
Het trainingscentrum is ingericht om de kinderen les te kunnen geven in houtbewerking,
naaien en computergebruik. Dit kon gerealiseerd worden met steun van de
kerkgemeenschappen in Voorschoten die in de periode oktober 2008 tot juli 2009 een grote
actie hebben gevoerd.
De stichting Colour4Kids heeft zich met groot enthousiasme ingezet voor het verbeteren van
de leefbaarheid van Anna Home. Het sanitair is sterk opgeknapt, de slaapkamers van de
kinderen zijn verruimd en de inrichting is opgefleurd.
Kinderen die 18 zijn geworden moeten Anna Home verlaten. Om de overgang naar
zelfstandigheid zo goed mogelijk te laten verlopen is een doorgangshuis ingericht, een ger op
een aangekocht stuk land. Hier kunnen enkele kinderen beurtelings nog drie jaar zelfstandig
wonen, met begeleiding vanuit Anna Home.
Rabbit School
Voor de Rabbit School werden op een na eenmalige giften (20) ontvangen. Van de ontvangen
giften is het grootste deel ter plekke besteed.
Algemeen
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.
Algemene en bestuurskosten zijn door de bestuursleden in privé gedragen, dan wel zijn uit de
renteopbrengsten bestreden.
De liquide middelen zijn merendeels gezet op een rentedragende spaarrekening.
Omdat de stichting erkend is als ANBI zijn giften in belangrijke mate aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Maar door een meerjarige schenking via een notariële akte is jaarlijks het
gehele bedrag fiscaal aftrekbaar. De stichting biedt potentiële gevers van tenminste € 100 per
jaar aan om, in samenwerking met een notaris, zo’n akte voor haar rekening te verzorgen.
Vaststelling
Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de Stichting All for Children
op 27 – 2 – 2010.

drs J.K. Stoffels-Montfoort
voorzitter

drs G.G.F.M. Husmann
penningmeester

drs C.F. Hiltermann-Marrenga
secretaris

mr E.J. Vos
bestuurslid

mr. W.H. Neisingh
bestuurslid
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