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Voorwoord

De stichting Vrienden van het Kinderhuis is in maart 2017 opgericht en
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 in maart 2017 de
ANBI-status verkregen.
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 2020 hebben de bestuursleden geen
onkostenvergoeding of anderszins een vergoeding ontvangen.
Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar. In 2020 was dat op 18 mei en op 7
december. De vergaderingen zijn niet in fysieke bijeenkomsten gehouden als gevolg van de
overheidsmaatregelen rond Covid-19, maar schriftelijk.
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 2020 hebben we donateurs, vrienden- en kennissenkringen en belangstellenden geïnformeerd
over de kosten die het opvangen van kinderen met zich meebrengt. Via de website is de landelijke
informatie verzorgd. Naar aanleiding daarvan hebben verschillende mensen donaties gedaan. Ook
hebben meerdere mensen zich gecommitteerd aan een periodieke gift. Er is bijvoorbeeld
gedoneerd door de opbrengst van een verjaarscadeau over te maken. Donateurs hebben een
dankbericht ontvangen voor zover contactgegevens bekend zijn. Op de website is een algemeen
dankbericht geplaatst.
Dankzij de bijdragen van donateurs, een fonds en een inzameling van studenten kon de stichting
Vrienden van het Kinderhuis in 2020 ruim 11.500 euro overmaken naar het kinderhuis. Het bestuur
dankt de donateurs heel hartelijk voor hun gulle bijdragen.
Het kinderhuis had meerdere wensen omtrent de herinrichting van het huis, de tuin en het
verbeteren van de beveiliging. Deze projecten zijn anders verlopen dan gedacht, gezien de
omstandigheden rond de pandemie die ook Marokko heeft getroffen.
De stichting Vrienden van het Kinderhuis heeft fondsen geworven in 2020, maar alle financiën zijn
ten goede gekomen aan de verzorging van de kinderen.
B Het onderhouden van contacten met Crèche de l’ Espoir
In de eerste helft van maart 2020 is de voorzitter van de stichting Vrienden van het Kinderhuis in
de gelegenheid geweest om met regelmaat bezoeken af te leggen bij Crèche de l’ Espoir.
De coronacrisis en de noodtoestand die in Marokko is afgekondigd heeft grote gevolgen gehad voor
het kinderhuis. Vanaf 20 maart 2020 was bezoek aan het kinderhuis verboden en hebben tien
verzorgsters van het kinderhuis zich opgegeven om dag en nacht in het kinderhuis te blijven om
voor de kinderen te zorgen. In deze periode, die uiteindelijk ruim drie maanden duurde, konden de
verzorgsters niet naar huis. Sinds de zomerperiode werken de verzorgsters weer volgens een vast
werkrooster in vaste samenstelling. Een positief gevolg van de afwezigheid van bezoek is dat alle
kinderen gezond zijn gebleven, zelfs geen verkoudheid of griep.
Een negatief gevolg van het bezoekverbod was de grote terugloop van donaties en giften in natura
aan het kinderhuis vanuit Marokko zelf. In de zomerperiode uitte het bestuur een noodkreet omdat
de dagelijkse verzorging van de kinderen in gevaar kwam door tekort aan voedings- en
verzorgingsmiddelen. Deze noodkreet hielp want er kwam hulp op gang. Door de stichting Vrienden
van het Kinderhuis is financieel bijgedragen door in de zomer 5000,- euro over te maken. Ook is
een spontane actie van studenten succesvol geweest waardoor meer dan 1000 euro is ingezameld,

een bedrag dat via de stichting Vrienden van het Kinderhuis ter beschikking is gesteld aan Crèche
de l’ Espoir.
Als gevolg van de maatregelen rond Covid-19 met een lock-down, avondklok, winkelsluiting en
verbod voor vliegverkeer is de situatie in Marokko sociaal en economisch moeilijk gebleven. In de
rest van het jaar is er dan ook geen gelegenheid geweest om af te reizen naar Marokko en
bezoeken af te leggen.
In plaats van bezoeken aan het kinderhuis heeft de voorzitter van de stichting Vrienden van het
Kinderhuis na maart 2020 met grote regelmaat en minimaal maandelijks telefonisch contact gehad
met bestuursleden en de directeur 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.
Ook heeft zij foto’s, een film en e-mailberichten van Crèche de l’ Espoir ontvangen. Met deze
alternatieve werkwijze zijn we goed op de hoogte gebleven van het reilen en zeilen van het
kinderhuis.
Na de verbouwing van de bovenverdieping die in het voorjaar van 2019 was afgerond, was in 2019
gestart met de verbouwing van de benedenverdieping. Dit liep door in 2020. De verbouwing heeft
ook erg te lijden gehad van de coronacrisis. Deze werkzaamheden moesten namelijk lange tijd
stilgelegd worden. Na versoepeling van de maatregelen zijn de werkzaamheden weer opgepakt
met als resultaat dat aan het eind van 2020 de verbouwing vrijwel was afgerond. Alleen de
meubilering, afwerking en verhuizing moesten nog plaatsvinden. Het grootste deel van alle
verbouwingskosten is door het kinderhuis zelf gefinancierd, vanuit donaties en subsidies uit diverse
bronnen. Het bestuur van het kinderhuis heeft het voorlopige resultaat eind 2020 in een film
vastgelegd. De verbouwing heeft dan wel vertraging opgelopen door de coronacrisis maar het
resultaat mag er zijn en betekent veel positiefs voor het werkplezier en werkgemak van alle
betrokkenen!
Het bestuur van Crèche de l’Espoir zal een verklaring aan de stichting Vrienden van het kinderhuis
overhandigen na volledige afronding van de verbouwing van de benedenverdieping. Hierin zal het
bestuur van het kinderhuis verklaren tevreden te zijn met de resultaten. Daarna zullen fondsen die
dit mede mogelijk hebben gemaakt een eindverslag ontvangen van de stichting Vrienden van het
kinderhuis.

C Uitgifte van nieuwsberichten (2 keer per jaar)
In mei en november 2020 heeft de stichting een nieuwsbericht uitgegeven, verspreid onder
donateurs en belangstellenden en gepubliceerd op de website.
De voorzitter van de stichting heeft in de nieuwsberichten verslag gedaan van de bezoeken aan en
de telefonische contacten met 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 en
hoe dat ingrijpt in het dagelijks leven. 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
stand van zaken 31 december 2020
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bestuursrekening

1.487,72

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
saldo vorig jaar (31-12-2019)
Pot 1

kosten stichting

Pot 2

fonds
verbouwing

Pot 3

ondersteuning
kinderen

Pot 4

algemene
reserve

2.446,37
-166,03

2.125,00

-471,25

0,00

Totaal

1.487,72

Toelichting
In totaal heeft de stichting 9380,- euro aan giften ontvangen van diverse donateurs voor de ondersteuning van
de kinderen in het kinderhuis. In 2020 hebben we 11.500,- euro aan het bestuur van het kinderhuis te
Marrakech overgemaakt als bijdrage voor de ondersteuning van de kinderen.
Voor verbouwing zijn verschillende fondsen aangeschreven en dit heeft geresulteerd in een bijdrage van
1.335,75,- euro. Voor de verbouwing is in 2020 geen geld overgemaakt.
De uitgaven waren beperkt tot kosten voor de bankrekening en de website en bedroegen in totaal 319,97 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 het boekjaar 2020. Deze controle is
uitgevoerd door mw. S. Nijssen-Boland en uitgevoerd op 23 april 2021. De verklaring die is opgesteld naar
aanleiding van de kascontrole treft u aan in bijlage 1.
Begroting voor 2021

inkomsten
giften particulieren
bijdragen serviceclubs
bijdrage kosten stichting

uitgaven
kosten twee stortingen naar buitenland
kosten website
kosten rekening
bijdrage ondersteuning kinderen
bijdrage verbouwing creche

7.000,00
7.000,00
400,00
14.400,00

40,00
150,00
150,00
7.000,00
7.000,00
14.340,00

Bijlage 1
Bevindingen controle administratie Stichting Vrienden van het Kinderhuis Crèche de l‘espoir
Marrakech over het jaar 2020
Op 23 april 2021 heb ik de financiële administratie van de stichting ingezien, te weten de
bankafschriften en de eigen boekhouding over het jaar 2020.
Het overzicht van de inkomsten en uitgaven is wederom helemaal duidelijk en strookt met de
bankafschriften.
De inkomsten en uitgaven zijn gerubriceerd en traceerbaar. Duidelijk blijkt ook uit de administratie
én de bankafschriften dat alle inkomsten daadwerkelijk worden aangewend ten behoeve van het
doel van de stichting: de ondersteuning van het kinderhuis in Marrakech. Het gaat dan zowel om
de zorg voor de kinderen zelf als de verbouwing van het kinderhuis.
Kleine kanttekening is dat de reserve die wordt geadministreerd voor de verbouwing van het huis
een fictieve reserve is. Nagenoeg alle inkomende gelden zijn al doorgestort naar het kinderhuis
(wat op zich natuurlijk ook de bedoeling is), zodat er niet daadwerkelijk op dit moment geld in kas
is om de reserve te dekken. Het lijkt mij beter om danwel de administratie daarop aan te passen,
danwel andere keuzes te maken in het overmaken van de gelden.
Simone Nijssen
Oostzaan, mei 2021

