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Voorwoord 

 

 

De stichting Vrienden van het Kinderhuis stelt zich ten doel om het kinderhuis ‘Crèche de l’ Espoir’ 

te Marrakech (Marokko) in financiële en adviserende zin te ondersteunen. 

Crèche de l’ Espoir vangt verlaten, gehandicapte, sociaal-economisch achtergestelde en/of affectief 

verwaarloosde kinderen op en verzorgt ze. 

Stichting Vrienden van het Kinderhuis is aangemerkt als goed doel en heeft de ANBI-status 

verkregen. 

De stichting is in juli 2017 opgericht. 

 

 

De Stichting Vrienden van het Kinderhuis wil met het uitvoeren van verschillende activiteiten de 

financiële en adviserende ondersteuning vormgeven. Hoe we dat doen leest u in het inhoudelijk 

verslag. 

 

Hoe het de stichting in financiële zin is vergaan, leest u in hoofdstuk 3. 
  



Inhoudelijk verslag 

Bestuur van de stichting 

Er zijn geen wijzigingen opgetreden in het bestuur van de stichting. Er zijn 5 bestuursleden mw. J. 

Kabbaj-Brinkman (voorzitter), mw. G. Stellema, (secretaris/penningmeester), dhr. J. Boland, mw. 
J. Schraven-Neervoort en dhr. W. Brinkman. De bestuursleden zijn benoemd door het bestuur zelf 
voor een periode van maximaal 4 jaar. De bestuursleden genieten geen enkel financieel voordeel 
uit hoofde van het vervullen van hun functie. In 2018 hebben de bestuursleden geen 
onkostenvergoeding of anderszins een vergoeding ontvangen. 

Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar. In 2018 was dat op 12 juni en op 26 

oktober. 

Om te voldoen aan de in 2018 van kracht geworden privacy-wetgeving heeft het bestuur een 
privacy-verklaring opgesteld en geplaatst op de website. 

Activiteiten 

De stichting stelt zich het volgende ten doel: 

A Verzamelen financiële middelen door onder andere fundraising, aanvragen van subsidies en 
schenkingen dor fondsen, verkrijgen van éénmalige giften of vaste donaties van particulieren, 
verwerven van legaten, erfstellingen, vergoedingen of andere baten 

In 2018 hebben we in vrienden- en kennissenkring en, via de website landelijk, geïnformeerd over 
de kosten die het opvangen van kinderen met zich meebrengt. Naar aanleiding daarvan hebben 
verschillende mensen donaties gedaan en hebben verschillende mensen zich gecommitteerd aan 
een periodieke gift. Dankzij een column van Hayat in de Volkskrant van 17 maart 2018 zijn ook 
donaties binnengekomen. Donateurs hebben een dankbericht ontvangen voor zover 
contactgegevens bekend zijn. Op de website is een algemeen dankbericht geplaatst. 

Bestuursleden hebben 7 fondsen aangeschreven met een verzoek om financiële ondersteuning van 
de voorgenomen verbouwing van het kinderhuis en de plaatsing van een lift en de inrichting van de 
fysioruimte. Deze verzoeken zijn zeer succesvol geweest want we vonden 5 fondsen bereid om 
financieel bij te dragen.  

B Het onderhouden van contacten met Crèche de l’ Espoir  

 

In 2018 heeft de voorzitter van de stichting Vrienden van het Kinderhuis in twee perioden (april - 

mei en september - oktober) meerdere malen een bezoek gebracht aan Crèche de l’ Espoir.  Ook 

heeft zij gesproken met bestuursleden, de directeur en medewerkers van het kinderhuis. Van de 

gang van zaken heeft zij verslag gedaan in de Nieuwsberichten die naar donateurs zijn gezonden 

en op de website staan. 

Het bestuur van het kinderhuis heeft de verbouwing voorbereid door te bepalen wat hiervoor nodig 

is, offertes op te vragen en overleg te voeren met de verschillende uitvoerders. De verbouwing 

heeft de mogelijkheid gegeven een aantal projecten te onderscheiden. Het grootste deel wordt 

door het kinderhuis zelf gefinancierd. De verbouwing van de bovenverdieping is begin juni 2018 

gestart en zal in mei 2019 worden afgerond. 

  

Aan het bestuur van de stichting Vrienden van het Kinderhuis is het verzoek gedaan, op basis van 

offertes, een bijdrage te leveren aan bepaalde onderdelen van de verbouwing. Zo is gekozen voor 

de installatie van een lift, een fysio-ruimte en zorg voor de kinderen. Dankzij de bijdragen van 

fondsen en donateurs kon de stichting Vrienden van het Kinderhuis hiervoor al ruim 13.000 euro 

overmaken. Het bestuur dankt de fondsen en donateurs heel hartelijk voor hun gulle bijdragen. 

Regelmatig worden de betrokkenen op de hoogte gehouden van de stand van zaken en van de 



projecten via de nieuwsbrief. Fondsen zullen een eindverslag ontvangen na beëindiging van de 

verbouwing.  

Het bestuur van Crèche de l’Espoir zal een verklaring aan de stichting Vrienden van het kinderhuis 

overhandigen na volledige afronding van de verbouw. Hierin zal het bestuur van het kinderhuis 

verklaren tevreden te zijn met de resultaten. De verbouwing van de benedenverdieping volgt in 

juni 2019.  Het kinderhuis heeft hiervoor nog andere wensen, namelijk: de inrichting van een 

ziekenkamer, keuken en eetkamer en de herinrichting van een badkamer voor gehandicapte 

kinderen.  Ook de tuin en de veiligheid rondom het gebouw zijn projecten, waarvoor de stichting 

Vrienden van het Kinderhuis zich heeft voorgenomen fondsen te werven.  

 
 

C Uitgifte van nieuwsberichten (2 keer per jaar) 

In mei en oktober 2018 heeft de stichting een nieuwsbericht uitgegeven, verspreid onder 
belangstellenden en donateurs en gepubliceerd op de website. 

De voorzitter van de stichting heeft in de nieuwsbericht verslag gedaan van de bezoeken aan het 

kinderhuis. Het welzijn van de aldaar verblijvende baby’s en kinderen staat centraal in deze 
brieven. Daarnaast doet de voorzitter verslag van de verbouwing. In de nieuwsberichten zijn ook 
foto’s geplaatst van in het kinderhuis verblijvende baby’s en kinderen, uiteraard met toestemming 
van het bestuur van Chèche de l’Espoir. 

 

  



Financieel verslag 

 

Overzicht financiën stichting vrienden van het kinderhuis 31 december 2018 

 
         Spaarrekening 

  
0,00 

    

         Bestuursrekening 
  

10.161,44 
    

         Totaal 
    

10.161,44 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         saldo 31-12-2017 
      

2.953,00 

         Post 1 kosten stichting 
     

  -29,56 

         Post 2 fonds verbouwing 
     

7.353,00 

         
Post 3  

ondersteuning 
kinderen 

    
-115,00 

         

        
  

Totaal 
       

10.161,44 
 

        
 

 
Toelichting 
In totaal heeft de stichting 5195, - euro aan giften ontvangen van diverse donateurs voor de ondersteuning 
van de kinderen in het kinderhuis. In 2018 hebben we 5310,- euro aan het bestuur van het kinderhuis te 

Marrakech overgemaakt. 
 
Voor verbouwing zijn verschillende fondsen aangeschreven en dit heeft geresulteerd in 5 bijdragen van 
minimaal 1000,- euro. In totaal is 20.589,- euro toegekend. Aan het bestuur van het kinderhuis te 
Marrakech is 13.236,- euro overgemaakt als bijdrage aan de kosten voor de renovatie van de 

bovenverdieping en de installatie van een lift. 
 

De uitgaven waren beperkt tot kosten voor de bankrekening en de website en bedroegen in totaal 329,56 
euro. De kosten voor het in stand houden van de stichting zijn uitsluitend betaald door middel van het 
inzetten van giften van de bestuursleden zelf. 
 
Het bestuur heeft besloten om een kascontrole uit te laten voeren over de boekjaren 2017 en 2018. Deze 
controle is uitgevoerd door mw. S. Nijssen-Boland en uitgevoerd op 3 april  2019. De verklaring die is 
opgesteld naar aanleiding van de kascontrole treft u aan in bijlage 1. 

 
Begroting voor 2019 

          
inkomsten 

    giften particulieren 
   

2.000,00 

bijdragen serviceclubs 
  

5.000,00 

bijage kosten stichting 
  

400,00 

     
13.400,00 

      uitgaven 
     kosten per storting naar buitenland 

 
19,00 

kosten website 
   

133,58 

kosten rekening 
   

126,00 

bijdrage ondersteuning kinderen 
  

4.000,00 

bijdrage verbouwing creche 
  

9.000,00 

     
13.278,58 



Bijlage 1 Verklaring opgesteld naar aanleiding van de kascontrole op 3 april 2019 

 

Bevindingen controle administratie Stichting Vrienden van het Kinderhuis Crèche de l‘espoir 

Marrakech 

 

Het overzicht  van de inkomsten en uitgaven is helemaal duidelijk. 

De inkomsten en uitgaven zijn gerubriceerd en traceerbaar. Duidelijk is ook dat alle inkomsten 

daadwerkelijk worden aangewend ten behoeve van het doel van de stichting: de ondersteuning van 

het kinderhuis in Marrakech. 

 

Eén kanttekening: 

In de administratie van de stichting zelf wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen betalingen aan 

de crèche ten behoeve van de normale exploitatie enerzijds en betalingen ten behoeve van de 

verbouwing  en verbetering van het kinderhuis anderzijds. Aan de crèche worden de bedragen 

echter overgemaakt zonder nadere aanduiding. Ik begreep dat dat ook niet veel zin heeft, omdat 

het bij de crèche zelf toch allemaal wordt samengevoegd. 

Op zichzelf is dat niet bezwaarlijk (in aanmerking nemende dat het geld zowel aan de verbouwing 

als aan de exploitatie wordt besteed en dat dit met enige regelmaat ter plekke wordt 

geconstateerd), maar jegens de schenkers wordt wel gesuggereerd dat dit onderscheid volledig 

wordt gemaakt. Dat is misschien een puntje van aandacht….. 

 

Simone Nijssen-Boland 

Oostzaan, 18 mei 2019 

 


