Jaarverslag 2010
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 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 en ernstige lichamelijke en geestelijke
beperkingen in Phnom Penn, Cambodja.

Bestuurssamenstelling:
In 2010 is de bestuurssamenstelling van All For Children Nederland gewijzigd en wel zo dat
in het bestuur nu 2 van de 5 bestuursleden direct betrokken zijn of zijn geweest bij de Rabbit
School. Dit zijn Jan Berkvens, onderwijskundig adviseur en Karen Stoffels-Montfoort,
financieel adviseur.
Het bestuur bestond op 31-12-2010 uit:
 Drs. J.K. Stoffels-Montfoort, voorzitter
 Drs. C.F. Hiltermann-Marrenga, secretaris
 Drs. G. Nieuwpoort, penningmeester
 Mr. W.H. Neisingh, lid
 Dr. J. B.Y. Berkvens, lid
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Anna Home
Anna Home is een huis waar ongeveer 25 ex-straatkinderen
wonen. Zij zijn daar veilig en warm en ze gaan allemaal naar
school. Heel anders dan het leven ooit was, zoals op de foto
links: een leven zonder uitzicht, vaak onder de grond. Na
Anna Home is er nog het doorgangshuis voor de ongeveer
18 ( tot 21) jarigen die Anna Home hebben verlaten.
Het jaar 2010 was er voor Anna Home een van stabilisatie.
Het nieuwe opleidings-centrum uit 2009 is dit jaar intensief
gebruikt. Er waren lessen voor de computer, het naaien en
het bewerken van hout. De kinderen van Anna Home krijgen
op deze manier kansen die ze met beide handen aangrijpen.

In augustus zijn alle kinderen en het
personeel weer op zomerkamp geweest.
In enkele auto’s gaan dan zo’n 30 man
op reis naar een mooie plek, dit keer
ongeveer 300 km van Choibalsan
verwijderd. Dit is de enige week in het
jaar dat ze weg zijn uit het huis. Ze
maken kampvuren, jagen en vissen,
zwemmen en maken vooral veel lol.
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De voorzitter en haar echtgenoot, Karen en Maarten Stoffels-Montfoort,
zijn in september een week op bezoek geweest en troffen een vrolijk
stel kinderen die er gezond
uitzien.
Zij maken het goed!
De
groep kinderen is vrij constant al
zijn er
af en toe wijzigingen. Soms
vertrekken er kinderen uit het huis
omdat
ze toch weer naar een vader of
moeder
terug kunnen. Vaak is de leiding
van het
huis het daar van harte mee eens.
Anna
Home biedt onderdak aan
kinderen waarvoor verblijf bij
ouders
of familie niet mogelijk is. Het
uitgangspunt is dat kinderen bij de ouders thuishoren als
die
daartoe de mogelijkheid hebben en dat een kind alleen
naar
Anna Home kan komen als er geen zicht is op verblijf
bij de
ouders, maar dat is niet altijd duidelijk. E.e.a. betekent
dat
sommige kinderen tijdelijk in Anna Home verblijven.
De
Mongoolse stichting heeft mede daarom, nooit de formele voogdij over de kinderen.
Doorgangshuis
Hier wonen nu vier jongens, tussen 18 en 21 jaar oud. Zij komen
uit Anna Home en krijgen nog drie jaar de mogelijkheid om naar
school te gaan en te eren om zelfstandig te leven. Vanuit Anna
Home krijgen ze daarbij financiële steun en waar nodig
begeleiding.
Management van Anna Home
Het bestuur van de Mongoolse stichting heeft in maart 2011
verantwoording afgelegd voor de besteding van het budget van
2010. 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.
De Mongoolse stichting heeft voor 2010 als doelstelling aanvaard
om 8% van de jaarlijkse kosten zelf te werven. Het resultaat is 6 % geweest. Deze 6 % is
zonder rekening te houden met een aantal giften in natura die niet in de boekhouding verwerkt
zijn, zoals een vrachtwagenlading kolen, wat winterkleding uit Korea, groentezaden en
planten voor in de moestuin.
Sponsors.
Er is een aantal “grote sponsors” en vele kleine: familie, vrienden en kennissen van de
bestuursleden maar ook sponsors die enthousiast zijn geworden via de Nieuwsbrief. Nieuw in
2010 waren 2 acties rond de geboorte van een Nederlandse baby en een rond een huwelijk,
beide met als doel een donatie aan Anna Home te geven in plaats van een cadeau.
In 2009 is de mogelijkheid geopend om via een notariële acte de bijdragen fiscaal aftrekbaar
te maken en dat werkt! Daarvan maken nu 18 mensen gebruik.
Dankzij een grote sponsoring “in natura” kregen in het najaar alle vaste donateurs een
fotoboek cadeau.
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De Rabbit School
Sinds de zomer van 2010 maakt de Rabbit
School geen deel meer uit van de
overkoepelende Komar Pikar Foundation en is
zij voorlopig weer onafhankelijk met alle vooren nadelen van dien. Dit is gebeurd omdat de
fusie met KPF niet de, in 2008 bij toetreding
veronderstelde, meerwaarde bleek te hebben.
De Rabbit School is nog in onderhandeling met
enkele andere NGO’s om te bezien of en zo ja,
welke de Rabbit School zou(den) kunnen
ondersteunen in de verdere groei, uitbouw en
ontwikkeling tot landelijk expertisecentrum.
Ondanks deze ontwikkeling heeft de Rabbit School afgelopen jaar gefloreerd en veel bereikt.
Veel meer inhoudelijke en cijfermatige informatie over de Rabbit School en haar projecten,
kunt u lezen in het Engelstalige jaarverslag van de Rabbit School dat in februari 2011 werd
gepubliceerd en dat op de website www.allforchildren.info is te vinden.
Ook in 2010 ontving de Rabbit School van een aantal organisaties grote donaties waarmee zij
haar taken en doelstellingen, waaronder de groei tot nationaal expertisecentrum, verder kon
realiseren. Deze grote structurele fondsen die de projecten van de Rabbit School in stand
houden, en de directeur gedeeltelijk vrijstellen om curricula te ontwikkelen komen van o.a..
Stichting Kinderpostzegels, het Lilianefonds, de Stichting ABC for Kids, een Koreaanse en
een Australische stichting. Deze middelen gaan veelal rechtstreeks naar de Cambodjaanse
rekening van de Rabbit School. Een Engelstalige verantwoording van deze middelen vindt u
terug op de website.
Via All for Children worden voor de Rabbit School vooral incidentele, eenmalige giften
ontvangen van particulieren, enkele werkgevers, de Remonstrantse Broederschap, de Esloo
Scholengemeenschap en uit diverse collectes. Drie particuliere donateurs hebben inmiddels
een donatie voor minimaal 5 jaar toegezegd.
Het merendeel van de giften was dit jaar nog specifiek bestemd voor het Vocational Training
project van de Rabbit School. Helaas is na twee jaar de beslissing genomen om het Rabbit
Café te sluiten omdat het project niet in staat bleek voldoende middelen te genereren om
zichzelf te bedruipen. De jongeren die er werden opgeleid zijn ingeschakeld bij andere
trainingsprojecten van de Rabbit School, zoals T-shirts printen, sieraden maken, papieren
tassen maken e.d.
De fondsenwerving voor het Vocational Trainingsproject liep en loopt geheel via All for
Children. De goedkeuring van in te zetten middelen loopt via een aparte begroting.

Het resterende, niet specifiek voor Vocational Training bestemde bedrag, dat All for Children
heeft ontvangen in 2010, is ook dit jaar weer vooral uitgegeven aan o.a. uitbouw van
onderwijskundige voorzieningen, internet, extra voeding en schooluitjes. Zo werden hiervan
de twee snoezelkamers en de leslokalen verder aangekleed, maar er werd ook weer een
schoolreisje gemaakt, extra fruit en ander gezond eten gekocht en allerlei activiteiten rond
Kerstmis gefinancierd. De verantwoording van deze middelen vindt u in het jaarverslag van
All For Children Nederland.
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Sinds 2007 gaan jaarlijks enkele recent afgestudeerde
fysiotherapeuten naar Cambodja waar zij gedurende 6-8
weken als vrijwilliger in het weeshuis en de school
werken. Deze inzet van Nederlandse fysiotherapeuten
werd dit jaar verder geprofessionaliseerd door de
oprichting van de “werkgroep fysiotherapeuten”. Dit is
een enthousiaste groep van 4 ex- vrijwilligers die de
werving en selectie van nieuwe vrijwilligers op zich
genomen heeft, de uitzending afstemt en begeleidt en alle
contacten met de vrijwilligers en de school onderhoudt.
Ook hebben zij contacten gelegd met andere, veelal
buitenlandse organisaties, die vrijwilligers naar de Rabbit
School uitsturen om de uitzendingen te coördineren. De
snoezelkamers – kamers bedoeld om de zintuiglijke
prikkeling van kinderen met ernstige beperkingen te
stimuleren- werden en worden ook het afgelopen jaar
intensief gebruikt en zijn een groot succes.
In 2011 ziet de Rabbit School zich voor een groot aantal uitdagingen geplaatst. Zo loopt een
drietal grote sponsorovereenkomsten af waarvoor vervanging gevonden moet worden.
Daarnaast moet de Vocational Training in de nieuwe vorm haar bestaansrecht bewijzen door
verdere inkomsten te genereren en moet het expertisecentrum voor gespecialiseerd onderwijs
aan kinderen met beperkingen definitief vorm krijgen. Ook wordt ingezet op een verdere
integratie van het Rabbit School onderwijs met het regulier onderwijs.
Voeg aan dit alles toe de uitdaging samenwerking te zoeken met een overkoepelende lokale
organisatie die versterkend werkt t.a.v. de doelstellingen en het zal duidelijk zijn dat de
Rabbit School ook in 2011 hoopt te kunnen rekenen op de steun van u allen!
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Staat van baten en lasten 2010
2010 d.d.

BATEN

LASTEN

GIFTEN T.B.V. ANNA HOME

UITGAVEN ANNA HOME
€ 6.700,20
€ 17.159,96

Incidenteel
Structureel

€ 23.860,16

GIFTEN T.B.V. RABBIT SCHOOL

Exploitatie Anna Home

€

30.254,54

UITGAVEN RABBIT SCHOOL
€ 25.536,23
€
490,50

Incidenteel
Structureel

€ 26.026,73
OVERIGE BATEN

€ 28.546,33

Exploitatie Rabbitschool
OVERIGE LASTEN

rente
VRIJVAL VOORZIENINGEN
Anna Home
Rabbit School

Totaal baten

€
€

€

696,45

€

8.913,98

Bankkosten en overig

€

696,45

€

59.497,32

6.394,38
2.519,60

€ 59.497,32

Totaal lasten
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Balans per 31 december 2010
ACTIVA

PASSIVA
31-12-2009

31-12-2010

ANNA HOME
Liquide middelen

31-12-2010

ANNA HOME
€

34.004,95

€

27.359,07

RABBIT SCHOOL

€ 15.000,00
€ 10.004,95
€ 9.000,00

€ 11.000,00
€ 8.859,07
€ 7.500,00

€ 15.948,92

€ 13.680,82

Totaal passiva € 49.953,87

€ 41.039,89

Bestemmingsreserve onderhoud
Bestemmingsreserve exploitatie
Bestemmingsfonds trainingslokalen

RABBIT SCHOOL
€

15.948,92

€

13.680,82

Totaal activa €

49.953,87

€

41.039,89

Liquide middelen

31-12-2009

Voorziening exploitatie 2011/2012
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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 2010 een globale begroting van exploitatie-uitgaven van
€28.500. 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
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 2010 stelde de
Nederlandse stichting zich ten doel om
€ 28.500 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 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.
Voor Anna Home werden in 2010 zowel incidentele giften (24) ontvangen als giften van
structurele gevers (27).
De stichting ontvangt haar voornaamste inkomsten van particulieren in Nederland. Inmiddels
komt meer dan 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 aan Anna Home ten goede. De continuïteit van het huis en zijn 25 jonge
bewoners is voor de stichting de basis. Deze basis is echter nog niet voldoende bereikt. De in
2010 ontvangen giften waren nog niet toereikend ( ongeveer 20 % te weinig ) om de
exploitatiekosten in 2010 te dekken
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 2011
ad € 11.000,00
 exploitatie 2011
ad € 8.859.07
 onderhoud, materialen, hulpgoederen e.d. voor het trainingscentrum in de periode
2011 en 2012 ad € 8500,-
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Rabbit School
Voor de Rabbit School werden eenmalige giften - hoofdzakelijk van particulieren -(20) en
structurele giften (3) ontvangen. Van de ontvangen giften is het grootste deel ter plekke
besteed.
Er zijn drie donateurs die met een notariële akte doneren, een middelbare school doneerde een
fors eenmalig bedrag en daarnaast is het afgelopen jaar veel geld uit collectes van de
Remonstrantse Broederschap opgehaald.

Algemeen
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.
Algemene en bestuurskosten zijn door de bestuursleden persoonlijk 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 3-4-2011.

drs J.K. Stoffels-Montfoort
voorzitter

dr G.Nieuwpoort
penningmeester

drs C.F. Hiltermann-Marrenga
secretaris

dr J. Berkvens
bestuurslid

mr. W.H. Neisingh
bestuurslid
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