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2.
2.1.

Bestuursverslag 2018
Statuten

De Stichting Scholenproject Cambodja “Rotterdam” (in het vervolg: SSCR) is opgericht voor
onbepaalde tijd bij notariële akte van 14 februari 1996. Op 24 maart 2009 heeft de laatste
statutenwijziging plaatsgevonden. De stichting is statutair gevestigd in de gemeente
Rotterdam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer
41135519.
2.2. Doelstelling
De stichting heeft ten doel het financieel en anderszins ondersteunen van (school)projecten
voor een betere toekomst van achtergestelde kinderen en jongeren voornamelijk in
Cambodja, teneinde deze kinderen en jongeren te stimuleren en in staat te stellen om op
hun manier een menswaardige leef- en woongemeenschap te creëren.
2.3. Visie, beleid en strategie
De visie van SSCR is dat de toekomst van Cambodja in de handen van de jeugd ligt.
Het beleid van SSCR is daarom erop gericht kinderen en jongeren zoveel mogelijk te
ondersteunen bij het volgen van basis- , vervolg- en beroepsonderwijs zodat zij maximaal
voorbereid zijn om in Cambodja een menswaardige leef- en woongemeenschap te
realiseren. Daarnaast willen we ook de inkomenspositie van de familie verbeteren zodat ze
de cirkel van armoede kunnen doorbreken en hun kinderen een goede toekomst kunnen
bieden. Dit gebeurt door inkomen genererende projecten te steunen.
De strategie van SSCR houdt in dat wij aan meerdere van de “Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen 2030” in Cambodja een bijdrage willen leveren, te weten:
toegang tot onderwijs voor iedereen, beëindigen van armoede, geen honger door duurzame
landbouw, schoon water en sanitair en uiteindelijk ook toegang tot duurzame energie met als
effect het tegengaan van klimaatverandering.
Een van de armste landen ter wereld is Cambodja. Dit land kent een vreselijk verleden, maar
de mensen willen graag werken aan een kansrijke toekomst.
SSCR wil meewerken aan een betere toekomst voor Cambodja. Dit doen we door het
onderwijs voor meer kinderen toegankelijk te maken en door financiële ondersteuning te
verlenen aan de reparatie of nieuwbouw van scholen in Cambodja. Daarnaast willen wij
scholen en families met schoolgaande kinderen voorzien van schoon water, sanitair en
zonnepanelen. Het gebruik van duurzame energie zal de CO2 uitstoot helpen omlaag te
brengen en zo de opwarming van de aarde tegengaan. Uiteindelijk willen we ook helpen bij
de bestrijding van honger door scholing te ondersteunen in duurzame landbouw op de
technische scholen en het realiseren van irrigatieprojecten voor de boeren op het platte land.
Door jongeren de kans te bieden tot het volgen van onderwijs en het steunen van inkomen
genererende projecten draagt SSCR bij aan duurzame ontwikkeling en structurele
armoedebestrijding in Cambodja. De stichting investeert in kleinschalige duurzame
projecten. Dit wordt bij voorkeur gedaan door de lokale bevolking zelf financieel te betrekken
bij alle projecten. De lokale eigen bijdraag ligt tussen de 10% tot 20% van de projectkosten
en zal uiteindelijk ertoe moeten lijden dat onze steun overbodig wordt. SSCR regelt
ondersteunende bouwplanning, -coördinatie en – controle door ervaren lokale organisaties.
SSCR financiert de bouwmaterialen en de lokale bevolking zorgt zelf voor de mankracht om
een project zoals een schoolgebouw, dorpsbron of irrigatiekanaal te bouwen. Tevens stellen
wij als eis bij scholenbouw dat de lokale overheid de grond gratis ter beschikking stelt, de
betaling van de leerkrachten garandeert en de bevolking een onderhoudsreserve aanlegt om
het voortbestaan van de school te waarborgen. Op deze manier wordt de gehele
gemeenschap betrokken bij ieder project. Op den duur hopen we dat de Cambodjaanse
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NGO eventueel benodigde fondsen volledig in Cambodja bijeen kan brengen. Daarom
ondersteunen we het “Change the Game” project van Stichting Wilde Ganzen dat vanaf 2019
ook in Cambodja zal worden uitgerold.
SSCR geeft ondersteuning zonder onderscheid in ras of religie.
In Nederland proberen wij het draagvlak voor duurzame ontwikkelingssamenwerking te
versterken door het geven van voorlichting over het functioneren van kleinschalige,
duurzame en directe ontwikkelingssamenwerking tussen NGO’ s.
Wij trachten met onze donateurs en de lokale NGO partners in Cambodja zoveel mogelijk te
communiceren via e-mail, skype en WhatsApp. Aan het eind van het jaar wordt daarnaast
een jaarlijkse nieuwsbrief verstuurd. Specifiek voor een project geworven donateurs worden
separaat over het verloop van het project op de hoogte gehouden en ontvangen na
voltooiing een inhoudelijk en financieel eindverslag met fotoreportage van het ondersteunde
project. Het contact binnen het bestuur, met de kascommissie en met de vrijwilligers vindt
voornamelijk plaats via e-mail naast de drie tot vier jaarlijkse bestuursvergaderingen waarbij
ook de vrijwilligers welkom zijn. Het bestuur, de kascommissie en de vrijwilligers werken
zonder enige betaling of vergoeding te ontvangen en doen dit voornamelijk zelfstandig op
hun eigen functiegebieden.
Indien van toepassing houden wij een bestemmings- en een overige reserve aan. Daarnaast
kan het voorkomen dat wij per einde jaar een of meerdere bestemmingsfondsen hebben.
Deze reserves en fondsen worden gedurende het jaar rentedragend gespaard. Wij streven
ernaar om de overige reserve zo laag mogelijk te houden en de bestemmingsreserves en de
bestemmingsfondsen in het jaar volgend op de ontvangst te besteden.
2.4._Jaaroverzicht 2018
Begin 2018 ondersteunde de stichting door middel van 69 financiële sponsorouders 118
jongeren. Hiervan volgden 98 kinderen het basis-, middelbaar- of voortgezet onderwijs via de
lokale partnerorganisatie Don Bosco Children Fund (in het vervolg afgekort: DBCF). Verder
volgde 1 studente een tweejarige beroepsopleiding aan de Don Bosco Hotel School (DBHS)
in Sihanoukville en 19 studenten aan de Don Bosco Technical School (DBTS) in Poipet. De
studente van de Hotelopleiding heeft haar einddiploma na 2 jaar opleiding gehaald. In Poipet
zijn alle 19 studenten overgegaan naar de volgende klas. 30 jongeren uit de schoolopleiding
hebben hun opleiding succesvol beëindigd en hiervoor zijn 21 nieuwe kinderen in ons
steunprogramma opgenomen.
Eind 2018 ondersteunt SSCR 89 schoolkinderen via het DBCF en 19 jongeren aan de nieuw
gestarte Don Bosco Technical Highschool in Poipet. In totaal ondersteunt SSCR aan het
eind van 2018 nu 108 jongeren (waarvan 43 meisjes en 65 jongens) doormiddel van 69
(2017: 69) financiële sponsorouders.
Onze investeringsprojecten zijn door 128 (2017: 89) donateurs ondersteund.
Voor het zevende jaar op rij heeft Stichting Wilde Ganzen zes (2017: vier) projecten met een
premie van 50% medegefinancierd. In 2018 heeft Wilde Ganzen een totaalbedrag van
€120.360 (2017: €113.431) als premie uitbetaald. Volgens de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving rapporteren we deze baten niet in de staat van baten en lasten maar in de
toelichting hierop. Voor drie nieuwe in aanvraag zijnde en twee recent goedgekeurde
projecten zullen de premies pas in 2019 door Wilde Ganzen worden uitbetaald. Ook in 2019
is SSCR weer van plan om nieuwe projectaanvragen voor medefinanciering bij Wilde
Ganzen in te dienen.
De stichting ontving uit 38 (2017: 38) schenkingsakten in totaal €105.830 (2017: €104.118)
aan giften.
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In 2018 is de bouw van twee nieuwe dorpsscholen gerealiseerd in Ang Khnar en Boeng
Snay inclusief meubilair, toiletten en speeltuinen. Daarnaast is er het dak van een derde
dorpsschool gerepareerd en een toiletgroep bij een vierde school gebouwd. Verder zijn er 49
duikers onder wegen aangelegd, 70 putten geslagen, en zijn er twee irrigatiekanalen
gegraven en een dam gefinancierd. Al deze projecten zijn gerealiseerd met medefinanciering
van Wilde Ganzen en in samenwerking met en onder controle van de lokale organisatie
Spien, een dochterorganisatie van de Nederlandse Stichting De Brug.
Verder is de reparatie van 15 dorpsscholen onder de regie van Stichting Hopeful Children
Cambodia (HCC) in cofinanciering met Wilde Ganzen uitgevoerd. Hierbij zijn ook zes nieuwe
speelplaatsen aangelegd, acht toiletten gebouwd en 5 waterpompen geïnstalleerd.
Daarnaast zijn er boeken aangeschaft en overdekte buiten leesplekken gecreëerd.
Voor de twee Don Bosco scholen in Andaung Chenh hebben we de kantinefaciliteit
uitgebreid en een overdekte plek gecreëerd voor verkoopstalletjes voor zelfgemaakte
goederen van ouders van leerlingen. Zodoende kunnen nu alle meer dan 600 leerlingen en
hun 70 leraren voor de warme lunch aan tafels zitten en hebben ze een ruime aanbod van
lokale producten ter keuze bijgekregen. Voor de ouders geeft dit de mogelijkheid om
zelfgemaakte producten te verkopen en zo wat extra inkomen te genereren. Daardoor
worden ze ook meer bij de schoolactiviteiten van hun kinderen betrokken. Verder hebben we
in 2018 de fondsenwerving voortgezet voor de uitbreiding van de zonnepanelen op diverse
gebouwen van twee Don Bosco technische scholen, de hotelschool, de crèche en twee
gastenhuizen. Ook deze projecten worden gefinancierd met medefinanciering van Wilde
Ganzen.
Daarnaast hebben we voor de tweede keer een donatie gedaan aan “Room to read” voor het
verstrekken van schoolboeken. Deze donatie werd door de medefinancier Sensato Investors
verdrievoudigd. Daarnaast hebben we voor de eerste keer ook een donatie gedaan aan
“Stop hunger now” voor het verstrekken van schoolmaaltijden. Deze donatie werd door de
medefinancier Red Star verdubbeld. Voor de aanschaf van computers via stichting HCC, de
reparatie van een studententehuis via Cambodja – Dutch en de bouw van een
lerarenonderkomen via stichting Tree for Hope hebben we donaties gedaan die door Wilde
Ganzen nog met een premie van 50% zullen worden voorzien.
Samengevat zijn bij de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking Wilde Ganzen in 2018
zes nieuwe (2017: vijf) projectvoorstellen van SSCR ter medefinanciering aangevraagd
waarvan drie reeds zijn geaccordeerd. Zodoende zal Wilde Ganzen in 2019 voor het achtste
jaar op rij de door SSCR voor investeringsprojecten ontvangen donaties verhogen met een
premie van 50%.
Gedurende 2018 zijn de kosten voor werving 0,18% (2017: 0,18%) van de baten. De
fondsenwerving vond voor de tweede keer onder andere plaats via deelname aan het loop
evenement Dam tot Damloop in september en d.m.v. andere activiteiten via facebook,
diverse internet websites, twee nieuwsbrieven en een gerichte brievencampagne naar
vermogensfondsen. In 2018 is 92,4% (2017: 105,6%) van de totale baten besteed aan de
doelstelling.
De belastingdienst rangschikt onze stichting sinds 1 januari 2008 als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) onder het RSI nummer 8127.14.258. Ook in 2019 zal de stichting
aan alle nieuwe eisen van de fiscus voldoen om blijvend als ANBI instelling te worden
aangemerkt. Hierdoor zullen in beginsel alle donaties aan onze stichting voor de schenker
fiscaal aftrekbaar blijven – binnen de daarvoor gestelde normen - en kan de stichting giften
belastingvrij blijven ontvangen.
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SSCR mag zich sinds 1 juli 2016 een door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
“Erkend goed doel” noemen. SSCR is lid van de brancheorganisatie Partin.

2.5.__Bestuurssamenstelling, kascommissie en vrijwilligers
De leden van het bestuur, van de kascommissie en de vrijwilligers ontvangen als zodanig
geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding voor hun prestaties.
De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vijf jaar en kunnen daarna direct
worden herbenoemd. De taken van het bestuur bestaan uit het uitzetten van de plannen voor
de komende jaren en het controleren van de uitvoering van deze plannen in het lopend jaar.
De werkwijze van het bestuur bestond gedurende 2018 uit drie bijeenkomsten over het
verloop van de activiteiten, controle op de uitvoering ervan en het nemen van besluiten over
nieuwe plannen. De samenstelling van het bestuur en de kascommissie was in 2018 en is
t/m nu als volgt:
de heer mr. Theo Ostermann, -voorzitter
(Partner bij Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. te Rotterdam en bestuurder bij
Taurus B.V., Doros Capital B.V. en Stichting Kadima)
mevrouw ir. Marie-Claire Erens, -secretaris
(sinds april 2018 gepensioneerd)
de heer Rolf Renzow, -penningmeester
(gepensioneerd en vrijwilliger bij “Friends Canil Portimao” in Portugal en bestuurder van de
bewonersvereniging “Lloydpand Rotterdam”)
mevrouw Kyra van Breukelen
(Customer Process Manager bij 2organize)
de heer Bart van Merriënboer
(Portfoliomanager Alternative Investments bij BMO Global Asset Management (EMEA) –
Nederland)
De kascommissie bestaat uit de volgende twee onafhankelijke leden:
De heer Ton Johan van Gerven
(gepensioneerd en werkzaam als financieel coach bij het administratie café in Capelle aan
den IJssel)
De heer Aart de Jong
(werkzaam als Interim financial bij Laudame Financials en als nevenfuncties: jongerenwerker
in de kerkelijke gemeente van Nieuw-Lekkerland en penningmeester van de diaconie in de
kerkelijke gemeente van Nieuw-Lekkerland)
De vrijwilligers in 2018 waren:
Mevrouw Caroline Lahaise als webmaster en
de heer Gerard Klyne voor administratieve werkzaamheden.
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3._Jaarrekening 2018
3.1. Algemene informatie bij de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de nieuwe “Richtlijn Jaarverslaggeving 650
Fondsenwervende instellingen”.
Waarderingsgrondslagen
De bezittingen en schulden zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs
overeenkomend met de nominale waarde. Giften van een zaak in natura zijn gewaardeerd
tegen de reële waarde in Nederland en worden vanaf 2017 niet meer weergegeven in de
staat van baten en lasten maar worden enkel nog in de toelichting vermeld.
Resultaatberekeningsgrondslagen
Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengsten van de in de verslagperiode
ontvangen geldelijke donaties.
De kosten zijn bepaald op basis van historische kostprijs en zijn toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben.
Grondslagen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
3.2. Balansen per 31 december 2018 / 2017
Activa
Liquide middelen
Totaal

Passiva
Kortlopende schulden DBCF
Reserves
Bestemmingsreserves 2018/2017
Bestemmingsreserves 2019/2018
Totaal bestemmingsreserves 2018/2017

2018
24.998
425
24.998
=====
2018

2017
425
=====
2017

450
0
425
24.548
0
25.998
425
=====
=====

3.3. Mutatieoverzicht en toelichting
1.1.2018
Bestemmingsreserves projecten 2018/17
Bestemmingsreserves projecten 2019/18
Totaal

425
0
425

Resultaat
-425
24.548
24.123

31.12.2018
0
24.548
24.548

Het bestuur heeft alle in 2018 ontvangen donaties zonder een specifiek bestedingsdoel
aangewezen voor besteding aan een van de geplande projecten van 2018/2019 en ter
dekking van de kosten voor werving, beheer en administratie alsmede het saldo van de
financiële baten en lasten. Het beschikbare saldo van baten en lasten per 31.12.2018 wordt
als bestemmingsreserves voor projecten 2019/2018 vermeld.
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3.4._ Staat van baten en lasten 2018 / 2017
Effectief
2018

Begroting
2018

Effectief
2017

BATEN
-Baten van particulieren voor opleiding
-Baten van bedrijven en kerken voor opleiding
-Baten van organisaties zonder winststreven: opleiding
Subtotaal baten voor opleiding

18.960
1.410
0
20.370

15.100
1.000
2.200
18.300

18.858
2.450
2.200
23.508

-Baten van particulieren voor projecten
-Baten van bedrijven en kerken voor projecten
-Baten van organisaties zonder winststreven: projecten
Subtotaal baten voor projecten
Som der baten

140.541
80.000
100.162
456
700
930
163.961
101.000
114.000
304.958
181.700
215.092
325.328
200.000
238.600

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
A. Opleiding van kinderen en jongeren
20.370
B. School gerelateerde investeringen
-bouw dorpsschool Phum Toip / Ang Khnar + training
318
-bouw high school Thnout Chum /Boeng Snay + training
984
-bouw leraren- en studentenhuis, reparatie van 15 scholen 11.000
-noodreparatie na explosie DBTS Sihanoukville
79.389
-zonnepanelen DBTS Sihanoukville
29.733
-zonnepanelen DBTS Phnom Penh
116.500
-fietsenstalling, wateraansluiting, training, kantine
8.336
uitbreiding, verkoop kraampjes
-schoolboeken via “Room to read”
15.000
-schoolmaaltijden via “Rise against hunger”
15.352
Subtotaal school gerelateerde investeringen
276.612
C. Schoon drinkwater en waterbeheer
-waterfilters en fietsen
0
-waterputten in Kampong Chaam en Takeo / 6.000
696
-duikers in Kampong Chaam en Takeo / 6.000
700
-irrigatiekanalen / 6.000
1.374
-training in waterbeheer
0
Subtotaal schoon drinkwater en waterbeheer
2.770
Som besteed aan doelstelling
299.752
Kosten werving
570
Kosten beheer en administratie
729
Som van de lasten
301.051
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo van financiële baten en lasten
Saldo baten en lasten

24.277
-154
24.123
=====

18.300
36.000
36.000
0
0
0
44.000
24.000

23.508
30.065
31.000
10.000
0
100.872
0
15.306

0
0
140.000

1.500
0
188.743

0
397
15.000
14.000
10.000
8.000
14.000
15.000
1.000
0
40.000
41.397
198.300
253.648
900
423
600
326
199.800
254.397
200
-200
0
====

-15.797
-189
-15.986
======

3.5. Bestemming van saldo van baten en lasten 2018
Het resultaat van 2018 is toegevoegd aan:
Bestemmingsreserves projecten 2017/2018
Resultaat 2018
Bestemmingsreserves projecten 2018/2019

425
24.123
24.548
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3.6. Toelichting bestedingen 2018
Besteding

DoelStelling
A.
Sponsoring

Verstrekte
bijdragen
Werving
Beheer+admini:
Aankopen
Uitbesteed werk
contributie
Overige kantooren alg. Kosten

20.370

Totaal

20.370

DoelStelling
B.
Scholen

276.612

276.612

Doelstelling
C.
Water

2.770

2.770

Wervings- Kosten
Totaal
kosten
beheer
werkelijk
en admi- 2018
nistratie

Totaal
Begroot
2018

Totaal
werkelijk
2017

0

0

299.752

198.300

253.648

570

0
0
0
0
608
121

570
0
0
0
608
121

900
0
0
0
560
40

423
0
0
0
60
266

570

729

301.051

199.800

254.397

3.7._Toelichting op de staat van baten en lasten 2018 inclusief verschillenanalyse
“rekening versus begroting” (Tussen haakjes staan de cijfers zoals gebudgetteerd)
3.7.1. Toelichting op de baten
Voor de school- en beroepsopleiding van kinderen en jongeren heeft SSCR in 2018 20.370
(18.300) bijeengebracht. De hoger dan gebudgetteerde baten zijn erop terug te voeren dat
het aantal donateurs is gestegen in plaats van een verwachte afname. Van particulieren
ontvingen we 18.960 (15.100), van een stichting 0 (2.200) en van drie bedrijven 1.410
(1.000).
Voor projectdonaties hebben we de volgende bedragen ontvangen: van particulieren
140.541 (80.000), van vier bedrijven (o.a. via statiegeldacties en inzameling van gebruikte
toners) 456 (700) en van tien stichtingen 163.161 (101.000). In totaal ontvingen wij 304.958
(181.700) aan project donaties.
De financiële baten worden volgens de regels van de nieuwe verslaggeving gesaldeerd met
de financiële lasten en als saldo van financiële baten en lasten opgevoerd.
In het verslagjaar zijn geen collectes gehouden, geen contributies in rekening gebracht, is
geen financiële sponsoring – anders dan voor kinderen- ontvangen en zijn geen bedragen uit
nalatenschappen binnengekomen. Er werden geen loterijen of prijsvragen gehouden en ook
geen goederen verkocht.
3.7.2. Toelichting op de lasten
Onder de post “Lasten” zijn aan de doelstelling de volgende bedragen besteed:
Voor het ondersteunen van kinderen en jongeren bij hun school- en beroepsopleiding
hebben wij 19.920 (18.300) kunnen afdragen en zullen volgend jaar nog de resterende 450
afdragen aan het Don Bosco Children Fund of Cambodia.
In 2018 hebben we voor vijf overlopende investeringsprojecten nog afsluitende betalingen
gedaan van in totaal 33.805 die niet waren voorzien. Daarnaast hebben we voor 3 andere
Nederlandse stichtingen projecten ondersteunt met 11.000 wat niet gebudgetteerd was.
Verder hebben we buiten het budget de stichting “Room to read” met 15.000 ondersteund
voor de aanschaf van schoolboeken en heeft een medefinancier deze donatie zelfs
verdrievoudigd. De stichting “Rise against hunger” hebben we voor de tweede keer
ondersteund met een donatie van 15.352 buiten het budget. Een medefinancier heeft dit
bedrag nog verdubbeld. Door een explosie in de DBTS in Sihanoukville was een
noodreparatie noodzakelijk geworden die we samen met Wilde Ganzen buiten het budget
hebben kunnen financieren. Een nieuw solar project voor de DBTS in Phnom Penh werd
door Wilde Ganzen in december goedgekeurd en hiervoor hebben we een grotere storting
gedan dan was gepland. Doordat we het ingezamelde geld voor de overige projecten
wegens ontbreken van de goedkeuring nog niet aan Wilde Ganzen konden afstorten, hebben
9

we de liquiditeit gebruikt om zo veel mogelijk geld wel af te storten en dat kon voor het
goedgekeurde solar- en het fietsenstalling project. De overige liquiditeit hebben we in een
bestemmingsfonds geplaats waaruit in 2019 de andere Wilde Ganzen projecten na hun
goedkeuring zullen worden betaald. De aanvragen tot medefinanciering voor de geplande
nieuwbouw van twee scholen en voor diverse waterprojecten zijn nog in behandeling bij
Wilde Ganzen zodat daarvoor nog geen afstortingen aan Wilde Ganzen konden geschieden.
3.7.3. Overige baten van 254.279 buiten de staat van baten en lasten
Conform de richtlijn voor de jaarrekening vermelden we de onderstaande baten en lasten in
geld of natura niet in de jaarrekening. Wel nemen we deze posten in de toelichting op omdat
de baten wel terug te voeren zijn op projecten van SSCR en daarmede oorzakelijk toe te
rekenen zijn aan de door SSCR gecreëerde baten.
De aan de Cambodjaanse NGO’s betaalde premies van Wilde Ganzen bedroegen 120.360.
De in natura gedoneerde goederen en diensten bestonden in het verslagjaar uit drie
containerverschepingen, ca. 100 tweedehands brillen en de gratis website dienst met in
totaal een bedrag van 3.135.
De medefinancier “Sensato Investors” van “Room to read” doneerde 30.000 als premie op
onze bijdrage aan kinderboeken. Een andere medefinancier “Red Star” doneerde aan “Rise
against hunger/Stop hunger now” 15.352 als premie op onze donatie voor schoolmaaltijden.
Vanuit de lokale gemeenschappen werd 85.532 aan de gerealiseerde projecten bijgedragen.
Deze eigen contributie zorgt er voor dat de projecten duurzaam onderhouden worden en
geeft het signaal dat wij jaarlijks een grotere eigen bijdrage vragen om uiteindelijk bij te
dragen aan een beter begrip bij de bevolking om ook in Cambodja ooit weer tot een
zelfredzame samenleving te komen die niet meer afhankelijk is van westerse hulp.
Diverse kosten voor bijvoorbeeld drukwerk, papier, fotokopieën, telefoon en internet werden
zoals in voorgaande jaren door derden belangeloos gesponsord.
3.8 Kasstroomoverzicht 2018 / 2017
Het kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode geeft het volgende beeld:
Kasstroomoverzicht
Nettowinst / (verlies)
afschrijvingen
Nettowinst / (verlies) en afschrijvingen
Veranderingen binnen vlottende activa en schulden
Netto verandering overlopende activa
Netto verandering kortlopende schulden
Kasstroom uit winstgevende activiteiten
Kasstroom uit investeringen
Kasstroom uit financieringen
Netto toe- (af) name van liquide middelen
Liquide middelen begin van het boekjaar
Liquide middelen einde boekjaar

2018
€
24.123
0
24.123

2017
€
-15.986
0
-15.986

0
450

0
0

24.573
0

-15.986
0
0
-15.986
16.411
425

24.573
425
24.998
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4.__ Budget 2019
4.1. Verwachtingen voor 2019
SSCR wil in 2019 een bijdrage leveren aan het bereiken van de nieuwe Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen 2030 op de gebieden van onderwijs, schoon water, sanitair,
gelijke rechten voor meisjes en vrouwen, gebruik van duurzame energie en versterking van
mondiaal partnerschap.
Op het gebied van de financiële ondersteuning van jongeren en hun families hopen wij de
huidige groep van sponsorouders te kunnen behouden of zelfs uit te bouwen. Sponsoren
betalen in principe per jaar voor de kinderen in het basis- en vervolgonderwijs €180 en voor
studenten van de technische en/of hotelschool €300 indien de student buiten de school
woont en €500 indien de student intern verblijft.
Het bestuur van SSCR en heeft de volgende projecten voor 2019 goedgekeurd:
-

-

-

-

De bouw van een dorpsschool in Phnum Toip inclusief meubilair, waterfilters,
bibliotheek, een dubbele WC groep en een speeltuin onder leiding van Spien
De bouw van een Highschool in Thnout Chum inclusief meubilair, waterfilters,
bibliotheek en een dubbele WC groep onder leiding van Spien
De bouw van diverse dorpsputten, duikers en een irrigatiekanaal in de provincies
Kampong Chaam en Takeo onder leiding van Spien
Het financieren van 2 trainingen door Spie-en aan hun ca. 120 vrijwilligers en het
volgen van 8 trainingen door het bestuur van Spien
Het financieren van een training voor beroepsopleiding aan ca. 110 studenten
De financiering van een fietsenstalling en het aansluiten van de vestiging van Don
Bosco in Salabalath aan het openbaar waternet
De financiering van de installatie van zonnepanelen voor de Don Bosco Technische
School in Phnom Penh. Het is de bedoeling dat de studenten en leraren van de
Technische School de installatie onder begeleiding van een technisch adviseur zelf
zullen uitvoeren als praktische leerervaring waarmee ze veel kennis kunnen opdoen
voor hun latere beroep.
Indien zich in 2019 weer mogelijkheden voordoen om via speciale acties van derden
de aanschaf van schoolboeken en het verstrekken van schoolmaaltijden te
financieren zullen we hiervoor geld ter beschikking stellen.
Eveneens ondersteunen we financieel investeringsprojecten van andere stichtingen
indien deze ook een medefinancier hebben. Zo zal een dorpsschool in Samroang via
stichting Cambodja – Dutch worden gebouwd en zullen via HCC (tweedehands)
computer aan een school worden verstrekt en zal via Tree voor Hope een
verblijfplaats voor leraren worden gebouwd.
Via onze eigen sponsorprogramma met het Don Bosco Children Fund of Cambodia
trachten we de ondersteuning voor studenten gedurende hun school- en
beroepsopleiding te realiseren.

Om deze doelstellingen voor 2019 waar te kunnen maken zullen verschillende
inzamelingsacties uitgevoerd worden per direct mail, crowdfunding, facebook, statiegeld
acties bij supermarkten, de deelname aan het Dam tot Dam loopevenement en via onze
website en nieuwsbrieven.
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4.2. Verwachte staat van baten en lasten 2019
Budget 2019

Actueel 2018

BATEN
-Baten van particulieren voor opleiding
-Baten van bedrijven en kerken voor opleiding
-Baten van organisaties zonder winststreven opleiding
Subtotaal baten voor opleiding

17.800
1.000
2.200

18.960
1.410
0

-Baten van particulieren voor projecten
-Baten van bedrijven en kerken voor projecten
-Baten van organisaties zonder winststreven projecten
Subtotaal baten voor projecten
Som van de baten

108.000
140.541
500
456
125.000
163.961
233.500
304.958
254.500
325.328

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
A. Opleiding van kinderen en jongeren
B. Investering in onderwijs gerelateerde projecten
- bouw school Phum Toip / Ang Khnar + training vrijwilligers / staf
- bouw school Thnout Chum / Boeng Snay + training vrijwilligers / staf
- bouw leraren- + studentenhuis + computer / bouw dorpsschool
- capacity building + training / fietsenstalling + wateraansluiting
-zonnepanelen DBTS SHV
-reparatie DBTS SHV na explosie
-zonnepanelen DBTS Phnom Penh
-schoolmaaltijden via “Rise against hunger/ stop hunger now”
-lesmateriaal en boeken via “Room to read”
Subtotaal investering in onderwijs gerelateerde projecten
C. Schoon drinkwater en waterbeheer
-waterputten in Kampong Chaam en Takeo
-duikers in Kampong Chaam en Takeo (Spien)
-irrigatiekanalen (Spien)
-training voor vrijwilligers en farmers (Spien)
Subtotaal schoon drinkwater en waterbeheer

21.000

21.000

20.370

20.370

40.000
318
40.000
984
5.000
11.000
14.000
8.336
0
29.733
0
79.389
100.000
116.500
15.000
15.352
20.000
15.000
234.000
276.612

15.000
10.000
15.000
1.000

696
700
1.374
0
41.000

2.770

Totaal besteed aan doelstelling
Kosten werving
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

296.000
700
800
297.500

299.752
570
729
301.051

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo baten en lasten

-43.000
-200
-43.200
======

24.277
-154
24.123
=====

4.3. Verwachte bestemming van saldo van baten en lasten 2019:
Het saldo van baten en lasten zal worden toegevoegd/onttrokken aan de
bestemmingsreserves voor projecten 2018/2019.
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5. Verslag kascommissie
Aan het bestuur van de Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam:
We hebben de rekening en verantwoording van de penningmeester over het boekjaar 2018
onderzocht.
We zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het
bestuur en de toestand van de stichting.
We adviseren het bestuur de penningmeester te dechargeren van zijn beleid in 2018.
Was getekend te Rotterdam op 1 maart 2019 door de kascommissie:

T.J. van Gerven

en

A. de Jong

6. Goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening 2018 werd door de kascommissie gecontroleerd en door het voltallige
bestuur goedgekeurd op de vergadering van 7 maart 2019. De bestuurders werd decharge
verleend voor de door hen uitgevoerde taken.

Was getekend te Rotterdam op 7 maart 2019 door het bestuur:

mr. Th. Ostermann; ir. M.C.L.F. Erens; R. Renzow; K.M. van Breukelen; B.J.C. van Merriënboer
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