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Jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 juni 2017.

Bestuursverslag
1. Oprichting, doelstelling en missie
De Stichting Diani Children’s Village, hierna te noemen DCV is opgericht op 31 mei 2016.
De stichting heeft als statutair omschreven doel:


Het verlenen van financiële ondersteuning aan Diani Children’s Village, kindertehuis en
noodopvang waar wezen, verwaarloosde en mishandelde kinderen in een veilige omgeving
kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen



Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het creëren van een omgeving waar wezen/verwaarloosde en mishandelde kinderen op kunnen
groeien en zich verder kunnen ontwikkelen in jongeren met zelfvertrouwen met een zelfstandig en
verantwoordelijk leven als uitzicht.
Doelstellingen:
1. Het beschermen van de belangen van kinderen, het bevorderen van hun welzijn om een
zo normaal mogelijk leven te bieden.
2. Te voorzien in basisbehoeften zoals:

Onderdak

Voedsel

Medische voorziening

Opleiding
3. Kinderen/Jongeren helpen een zelfstandig leven te leiden in de toekomst door te helpen
met het vinden van de juiste training/opleiding en streven naar een vaste baan.
4. Samenwerking en coöperatie met lokale autoriteiten en andere non-profit organisatie en
individuelen met soortgelijke doelstellingen.

2. Bestuur
Het bestuur van DCV vergaderen tweemaal per jaar. Waarvan de meeste contacten tussen de bestuursleden
telefonisch en per e-mail verlopen. De voorzitter spreekt Yvonne ter Avest minimaal persoonlijk één keer per
jaar bij zijn bezoek aan Kenia, daarnaast worden overige zaken besproken wanneer Yvonne ter Avest voor
een bezoek in Nederland is. Communicatie verloopt voornamelijk via de huidige moderne communicatie
middelen waaronder; E-mail, Skype en WhatsApp.
De bestuurssamenstelling is als volgt:
Yvonne ter Avest
Bestuurslid
Bas Schellevis
Bestuurslid
Wilma ter Avest
Secretaris
Eric van Stapele
Voorzitter/ Penningmeester
De bestuursleden stellen hun tijd en inzet belangeloos ter beschikking van DCV. DCV wordt
daarnaast ondersteund door een aantal personen en organisaties die geheel op vrijwillige basis
een bijdrage leveren aan de werven van sponsorgelden voor de kinderen en projecten.
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3. Communicatie
Communicatie met donateurs en sponsoren zijn van groot belang voor de stichting om jaarlijks de
doelstellingen te kunnen realiseren.


Per kwartaal een nieuwsbrief naar donateurs en overige belangstellenden om inzicht te
geven in de ontwikkeling van de kinderen en inzicht te geven in de voortgang en realisatie
van de projecten.

4. Opvangcentrum
Ontstaan en ontwikkeling
Diani Children’s Village werd in 1994 opgericht door Antoinette van Oosten en Yvonne ter
Avest/Matiba. Oprichters waren werkzaam toen werkzaam in Kenia in de toeristen sector en
besteedde hun vrije tijd in vrijwilligerswerk. Verzamelen van medicijnen voor lokale klinieken en
inzamelingen voor lokalen die lepra hadden. Al gauw was het duidelijk dat ingezamelde medicijnen
niet werden gebruikt voor de mensen die het hard nodig hadden maar door doctoren in hun eigen
privé klinieken werden doorverkocht. Hierdoor werd besloten om in eigen beheer een project op te
starten. Keuze was tussen een opvanghuis voor ouderen of een project voor kinderen. Na goed
onderzoek verricht te hebben en de diverse projecten in Kenia bezocht te hebben werd besloten
op dat moment een weeshuis op te zetten. In 1994 was er geen opvang voor kinderen ten zuiden
van Mombasa waarop de keuze werd gemaakt om in Diani 35 kilometer ten zuiden van Mombassa
een opvangcentrum te bouwen.

5. Fondsenwerving
De belangrijkste activiteit van DCV in Nederland is het inzamelen van geld voor de weeskinderen,
onderhoud en uitbreiding van het opvangcentrum in Kenia. Ondersteuning van projecten om te
voorzien in het zelfstandig voortbestaan en verduurzamen van het centrum.

6. Projecten in Kenia
De behoefte aan zelfstandigheidsprojecten wordt bepaald in overleg met de bestuurders van de
lokale stichting en de stichting in Kenia. Financiering van de projecten gaat in overleg met DCV die
daarvoor de financiële middelen via geldwervingscampagnes bijeen tracht te brengen. Yvonne ter
Avest speelt in het gehele proces een cruciale rol in de haalbaarheid en het besteden van
investeringsgelden en beheer van exploitatiekosten. Projecten dienen een duurzaamheid karakter
te hebben om op langere termijn het opvangcentrum te kunnen verduurzamen.

7. Financiële verantwoording
De financiële verantwoording wordt afgelegd in de opgenomen jaarrekening.
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Jaarrekening
Balans per 31 December 2016
Activa
Liquide middelen

4133

Totaal Activa

4.133

Passiva
Reservering schoolgelden

4.133

Totaal Passiva

4.133
4.133

4.133

Winst & Verlies per 31 December 2016
Indirecte kosten besteding
Notariskosten ( eenmalig )
Bankkosten

453
25

Totaal indirecte kosten

478

Besteding doeleinden
Weeshuis
Projecten

5.952
8.400

Totaal bestedingen

14.352

Opbrengsten donaties
Weeshuis
Projecten

6.431
8.400

Totaal donaties

14.831
14.831
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14.831

Toelichting jaarrekening
Algemeen
De stichting Ondersteuning Kitale-Project (SOK) is opgericht op 17 maart
1997. De stichting heeft als statutair omschreven doel:



het ondersteunen van medische projecten in het district Kitale, Kenia;
het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De balans en staat van baten en lasten is opgesteld met behulp van de richtlijn 650
Verslaggeving voor Fondsenwervende instellingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn
gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva (met uitzondering van het
eigen vermogen) worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn niet onderhavig aan
een bepaling in het jaar vooraf gaand van de oprichting.

Reserves
De reserves worden aangewend conform de doelstellingen van de
Stichting. De reserves bestaan uit:

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve bestaat uit donaties, giften en schenkingen waaraan door derden een
specifieke bestemming is gegeven.

Overige reserve
De overige reserve is vrij aanwendbaar voor het realiseren van de doelstellingen van de
Stichting.

Baten
Onder eventuele baten worden verstaan alle in het boekjaar ontvangen bedragen uit giften,
schenkingen, donaties en subsidies, evenals giften, schenkingen, donaties en subsidies die
betrekking hebben op het boekjaar en waarvan met grote mate van zekerheid kan worden
gesteld dat deze nog ontvangen zullen worden. Onder baten worden ook verstaan opbrengsten
uit beleggingen, waaronder rentebaten.
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Lasten
Onder lasten worden verstaan alle aan het boekjaar toe te rekenen bestedingen ten behoeve van
de doelstellingen van de Stichting.

Kosten eigen fondsenwerving
De kosten van eigen fondsenwerving hebben betrekking op alle kosten die gemaakt zijn voor
activiteiten gericht op het verkrijgen van donaties, giften en schenkingen ten behoeve van de
doelstellingen van de Stichting.

Kosten van beheer en administratie
De kosten van beheer en administratie, zijnde de kosten die gemaakt worden voor interne
beheersing en administratievoering die niet direct zijn toe te rekenen aan de doelstelling of het
verwerven van baten.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn het saldo van de bank- en spaarrekening. De liquide middelen zullen worden
besteed aan donaties aan het weeshuis en of lopende projecten.
Stoutenburg, 24 juni 2017
Het Bestuur van Stichting Diani Childrens Village
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