JAARVERSLAG
2019

Voorwoord
Met groot genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2019 van stichting DARA Europe aan. In dit beknopte
jaarverslag vindt u onder andere de jaarrekening van 2019. We waren dit jaar voor de derde keer één van de eigen
goede doelen tijdens de Vastenactie binnen de Parochie van de Heilige Drie-eenheid. Mede door de geboorteplaats
van twee teamleden heeft ook de Sint Vitusparochie in Leeuwarden en omstreken, zich aangesloten bij het
Vastenactieproject.
De nadruk van het Vastenactieproject lag dit jaar op “een veilig thuis voor kinderen in Cambodja”.
Door een eenmalige sponsoring hebben we met SCCO een fietsen project kunnen starten. Hiermee ontstaat vooral
extra zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij de oudere kinderen.
We kijken terug op een geslaagd 2019 en zijn dankbaar voor alle donaties die we hebben mogen ontvangen. Mede
dankzij de financiële steun van onze sponsoren, donateurs en acties kan stichting DARA Europe de kinderen (en
gezinnen) die Stellar Child Care Organization (SCCO) ondersteunt een betere toekomst bieden.
Als team zijn wij wekelijks bezig de organisatie draaiende te houden en nieuwe initiatieven te bedenken waarbij
steeds het belang van de kinderen in Cambodja en hun families voorop staat.
We hopen als stichting ons nog vele jaren in te mogen zetten voor Stellar Child Care Organization (SCCO).
Het team van DARA Europe

2019
januari
Kinderevenement met veel kinderen

Ondersteuning door Education4life
Dankzij de steun van Education4life hebben
meerdere studenten ook dit jaar de kans om
een mooie skill te leren!

Dit keer stond het event in het teken van
'naar school gaan' en wat het belang
hiervan is. Het was weer een grote
opkomst!

Uitje voor de kids van het kindercentrum

februari
Nieuwe laptops
Vathorst College heeft aan SCCO 4 laptops
gedoneerd. Er wordt hard mee gewerkt
door de directeur, de maatschappelijk
werker en de juffen van de kleuterklassen

Eens in het kwartaal gaan de kids die
voorheen verbleven in het SCCO
kindercentrum met elkaar op uitje. Een soort
'familie reünie'!

InternationalWomensDay

maart

Vieren we o.a met deze 4 fantastische
vrouwen. Stuk voor stuk enorm
getalenteerd, allemaal in hun eigen
vakgebied! We zijn zó trots op jullie!

Vastenactie kerken
Presentaties in div parochies (Montfoort,
Linschoten,Leeuwarden) over het project
Een veilig thuis voor kinderen in Cambodja

Cambodja

april

This impressive line up includes
one of Phnom Penh’s finest
Vastenactie scholen
hairdressers, our future med grad
Met veel
hebben onze
and
ourenthousiasme
fabulous Andong
teamleden het projectdoel in de klassen
teachers. We are so proud of you
gepresenteerd.
all!
Iedere school heeft op zijn eigen creatieve
manier inzamelingsacties opgezet en
prachtige bedragen opgehaald

Roswinkel
Presentatie bij de vrouwenvereniging in
Roswinkel over DARA en ook verkoop van
producten van het naaiatelier

Khmer en Engelse les

Cambodja

Elke dag volgen vele kinderen
kleuteronderwijs en Engelse les bij SCCO

mei
Cambodja

Weekend activiteiten in Andong

SCCO bezoekt geregeld de re-integratiekinderen

Tijd voor gezelligheid bij de
weekendactiviteiten
Ontspanning voor de kinderen

juni

De kinderen uit het voormalige
kindercentrum maken het goed bij hun
(pleeg)families

Tandarts
Tandcontrole voor alle kids uit SCCO’s
onderwijsprogramma bij World Care Dental
Clinic

Wereldwinkel in Ermelo
In juni lagen al onze producten gemaakt in
het naaiatelier in Andong te koop bij de
wereldwinkel in Ermelo

Vierdaagse Nijmegen

juli

2019

Schoonmaak in Andong
De zelfhelp groep van jongeren heeft een
grote schoonmaakactie in Andong
gehouden

augustus
Ouder-bijeenkomst

Lucie van de Beek liep de vierdaagse en
bracht via sponsoring € 586,- voor DARA bij
elkaar. Geweldige prestatie!

Schoolmelk
Ook bij deze kinderbijeenkomst was de
opkomst groot. Na afloop ontvangen alle
kinderen melk

De ouders van de kinderen in Andong
bespreken vakantie-activiteiten voor de
kinderen. Mooi om te zien hoe betrokken ze
zijn

september

Bijscholing staf
Mengsry en Mai volgden een seminar over
het vinden van lokale sponsoren.
Dank aan stichting de Wilde Ganzen

Bezoek van Fred, onze penningmeester
Tijdens zijn vakantie in Cambodja bezochten
Fred en zijn vrouw Andong en had hij
ontmoetingen met de re-integratie families
en het team van SCCO

oktober

Nieuw speel-leer materiaal
Met dank aan CBS de Hoeksteen
Nieuwlande kunnen de kids in SCCOs
onderwijsprogrammas weer volop
spelenderwijs leren. Het wordt al volop en
met veel plezier gebruikt!

Zelfhulp groepen
De jongeren uit de zelfhulp groepen hadden
een bijeenkomst over gezondheid.
Fantastisch om te zien hoe betrokken ze
met elkaar in gesprek gaan

Engelse les

november

Drie kinderen uit het voormalig
kindercentrum zijn toegelaten bij Australian
Centre for Education voor Engelse les, heel
knap
Dank aan Claire Salter

Nieuwe computers
Dankzij een donatie van Naga World heeft
SCCO 10 nieuwe computers ontvangen. Ze
worden ingezet bij de zelfhelpgroepen en
de computerlessen

Familie-ondersteuning

december
Bezoek van Tirza
Boardmember Tirza bezocht met Jorik SCCO
en was trots op de opgroeiende reintegratie kinderen, waarvoor zij zich al vele
jaren inzet

Ook dit jaar heeft SCCO families in nood
voorzien van spoedzorg en praktische
familieondersteuning

Fietsen voor de kinderen
Dankzij steun van Education4life kon Tirza
20 fietsen uitreiken aan de oudere kinderen.
Nu kunnen zij zelfstandig naar de
basisschool !

Er wordt gewerkt aan de lokale basisschool
Kork Rokar

Tirza met SCCO kinderen

Een groep studenten van een Australische
school hebben geholpen met schoonmaken
en verven van het gebouw

Goed te zien hoeveel kinderen nu naar
school gaan in Andong, waaronder ook veel
in de kleuterleeftijd

2020

Behaalde doelen - Nieuwe doelen
Bereik
In 2019 hebben we onszelf wederom als doel gesteld om aanwezig te zijn tijdens verschillende
gelegenheden en op social media om zo nog meer mensen te bereiken. Omdat we goed doel waren tijdens
de Vastenactie periode, hoopten we met name rond deze periode onze zichtbaarheid te vergroten.
Het is wederom gelukt om ons bereik te vergroten! Tijdens de Vastenperiode hebben we veel kerkgangers
en schoolkinderen bereikt. We hebben gepresenteerd in verschillende kerken binnen de Parochie van de
Heilige Drie-eenheid en de Sint Vitusparochie ten behoeve van het Vastenactieproject “Een veilig thuis voor
kinderen in Cambodja”: Ook hebben we op vijf basisscholen in IJsselstein, Benschop en Montfoort aan alle
klassen mogen presenteren, waarna de leerlingen geld inzamelden voor het Vastenactie- project. De
webshop producten zijn een maand te koop aangeboden, met succes in de wereldwinkel Ermelo. Ons
Facebook-bereik is stabiel gebleven. Via de webshop komen geregeld bestellingen binnen.
De penningmeester van de stichting Fred van Laarhoven heeft een bezoek gebracht aan “Andong” en heeft
de re-integratie kinderen kunnen bezoeken in hun thuissituatie. Tevens is boardmember en teamlid Tirza
Voss weer geweest. Zij had veel gedoneerd educatief- en speelmateriaal meegenomen voor de school en de
re-integratie kinderen. Er zijn 4 teamleden van SCCO die een gedoneerde laptop hebben ontvangen.
Voor 2020 kunnen wij ons helaas niet in zetten voor “De Vastenactie” daar wij al drie jaar op rij een goed
doel zijn geweest. Hierdoor zullen wij ons op andere evenementen presenteren.
Een doel is ons bereik nog verder te vergroten en in 2020 met name de vaste donateurs te doen toenemen.
De focus zal meer liggen op het zelf organiseren en aanhaken bij evenementen. (Een benefietavond en een
verloting tijdens een korenfestival).

Donaties
Voor 2019 stelden we ons opnieuw als doel om eenmalige en vaste donateurs te werven en fondsen te
benaderen, zodat wij onze reguliere jaarlijkse ondersteuning aan SCCO kunnen voortzetten, maar ook om de
(extra) projecten in Andong te kunnen ondersteunen.
Mede door ziekte en wisselingen in het vrijwilligers team hebben we dit doel helaas niet behaald. De
incidentele donaties en giften tijdens evenementen zijn ten opzichte van 2018 toegenomen met € 3386,58.
De verhoging van deze post incidentele donaties wordt voor een groot deel veroorzaakt door de bedragen
die in het kader van de Vastenactie bij ons zijn binnengekomen en daarna zijn overgedragen aan het project
Vastenactie.
Daarnaast is het bedrag van de vaste donaties gedaald van € 4374,50 in 2018, naar € 4074,- in 2019,
Wij willen alle sponsoren bedanken voor hun gulle giften aan DARA Europe.
Steun
DARA Europe had zich ook voor 2019 verantwoordelijk gesteld voor één derde van de totale ondersteuning van de
structurele basisactiviteiten van SCCO. Dit bedrag kwam neer op € 9527,28, waarmee we voldaan hebben aan de
doelstelling zoals deze al jaren gehanteerd wordt.
Daarnaast wordt SCCO ondersteunt op incidentele en projectbasis, zoals de Vastenactie en het fietsenproject
Dankzij steun van Education4life konden 20 fietsen door SCCO worden aangeschaft. Ze zijn uitgereikt aan de kinderen
door Tirza en het team tijdens haar bezoek. Het leidt tot meer zelfstandigheid in vervoer. De zelfredzaamheid wordt
gestimuleerd door het gebruik van een leasecontract (kleine eigen bijdrage) en het zelf onderhouden van de fiets.
Met Education4life wordt ook samengewerkt in het bieden van mogelijkheden voor volgen van beroepsonderwijs.
Online winkelen
Ook in 2019 hebben we producten verkocht via onze webshop en donaties ontvangen via Doelshop.nl
De gezinnen waar de kids geïntegreerd zijn, worden nauwlettend gevolgd en de situatie van de kinderen wordt goed
gemonitord. De donatie van de Vastenactie heeft in Andong een enorme impact gegeven, met mooie doelen die door
SCCO behaald zijn.
Voor 2020 willen we opnieuw de verantwoordelijkheid nemen om € 10.000 euro bij te dragen aan de basisbegroting voor
de structurele activiteiten van SCCO.
Lees ons beleidsplan 2018-2022 voor meer informatie.

Speciale dank
Sponsoren
Bij deze willen we iedereen bedanken die DARA Europe in 2019 eenmalig of periodiek heeft gesteund.
Naast particuliere sponsoring, heeft DARA Europe sponsorgelden mogen ontvangen
van stichtingen, organisaties en bedrijven. Hieronder een lijst op alfabetische volgorde.
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A.C.C.O. Scheepvaartbedrijf
Adviezorg
Administratiekantoor Henk de Haan
Diaconie Prot.Gemeente
Doelshop.nl
Horizon Natuurvoeding
Parochie van de Heilige Drie-eenheid
Plus Smaragdplein, Voorstraat en Ostadelaan (Utrecht)
Plus Benschop en Harmelen
Protestantse Gemeente IJsselstein
Rekam montage
Riverstone
St Vitusparochie
Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam

Jaarrekening
Toelichting op de jaarrekening
In 2019 heeft DARA Europe € 9527,28 gedoneerd aan SCCO. Dit is op basis van de afspraken met SCCO, zodat SCCO in
combinatie met de bijdragen van onze Australische en Nieuw Zeelandse zusterorganisaties de programma’s kan
financieren.
Het eigen vermogen van onze stichting is afgenomen ten opzichte van 2018, maar blijft voldoende om te voldoen aan één
van onze doelstellingen, nl. om de structurele begroting van het komende jaar (2020) nu al afgedekt te hebben.
Vastenactie (zie overzicht afrekening project “Vastenactie” in de jaarrekening.)
Evenals in 2018 was DARA/SCCO ook weer een goed doel voor de Vastenactie en zijn er veel acties geweest bij scholen en
kerken om steun voor ons project te bewerkstelligen. Dit was een succes dankzij uw bijdragen en de inzet van ons DARAteam.
Het totaal aan donaties, giften en productverkoop bij deze acties is hoger dan in 2018. Een groot deel van onze inkomsten
is dit jaar ingezet om het ambitieuze projectdoel van ons vastenactieproject te realiseren. De aanwending van deze baten
is ten koste gegaan van onze balans die dit jaar een verlies laat zien.
Door deze bestemming van onze baten hebben we weer voldaan aan de voorwaarde van de Vastenactie (realisatie
projectdoel) om de projectopbrengst ( 22.653,-) te verhogen met 50%.
Via de Vastenactie is een bedrag van € 33.980,- rechtstreeks overgemaakt aan SCCO voor projecten zoals beschreven in
het projectplan.

Balans per 31-12 2019

31-12-2019
Activa

31-12-2018
Passiva

Activa

Activa
liquide middelen
Debiteuren
Voorraad

11.900,00
0,00
562,00

14.978,32
265,75
1.095,27

Totaal

12.462,00

16.339,34

Passiva

Passiva
Crediteuren incidenteel
Eigen vermogen stichting

0,00
12.462,00

0,00
16.339,34

Totaal

12.462,00

16.339,34

Toelichting balans per

31-12-2019

31-12-2018

Liquide middelen
Bank- betaalrekening
Bank- Spaarrekening
Kas
Kruisposten

1.898,76
10.001,24
0,00
0,00

2.978,32
12.000,00
0,00
0,00

Totaal

11.900,00

14.978,32

562,00
0,00

1.095,27
265,75

12.462,00

16.339,34

Voorraad
Debiteuren
Totale activa
Crediteuren
Crediteuren incidenteel

0,00

0,00

Eigen vermogen
Vermogen stichting 31-12

12.462,00

16.339,34

Totale passiva

12.462,00

16.339,34

Jaarrekening
Baten en lasten
Baten
Donaties, giften en acties
Verkoop producten
Af: Inkoopwaarde producten

2019

2018

14.403,32
1.726,05
533,27

11.317,24
1.944,45
832,31

1.192,78

1.112,14

15.596,10

12.429,38

Overige baten
Rente

8.970,00
6.626,10
0,00
1,24

1.409,32
11.020,06
1.360,97
7,54

Totaal baten

6.627,34

12.388,57

Lasten
Diverse kosten
Donaties en kosten SCCO

977,40
9.527,28

2.129,52
10.143,65

Totaal lasten

10.504,68

12.273,17

Resultaat

-3.877,34

115,40

Totale opbrengsten
Min: Giften en verkopen project vastenactie

Overzicht afrekening project "Vasten Actie":
2019

2018

Baten
Door DARA ontvangen giften en opbrensten
van acties en verkopen producten
Rechstreeks door de Vastenactie-organisatie
ontvangen bedragen

8.970,00

1.409,32

12.574,00

12.792,55

Totale opbrengst Vastenactie

21.544,00

14.201,87

Verwachte opbrengst Vastenactie

22.653,00

14.723,00

Verhoging door de Vastenactie met 50% van het
verwachte bedrag, omdat het verschil met de verwachte
opbrengst kleiner is dan 5%
11.327,00

7.362,00

Voor SCCO beschikbare bedrag

33.980,00

22.085,00

Rechtstreeks uitbetaald aan SCCO

33.980,00

22.085,00

jaarrekening
Jaarrekening
Toelichting op baten en lasten
Toelichting baten
Donaties, giften en acties incidenteel
Verkoop producten
Af: Inkoopwaarde producten

2019

2018

10.329,32
1.726,05
533,27

6.942,74
1.944,45
832,31

1.192,78

1.112,14

11.522,10

8.054,88

Min: Giften en verkopen project vastenactie

8.970,00

1.409,32

Donaties periodiek (vaste donateurs)

2.552,10
4.074,00

6.645,56
4.374,50

0,00
1,24

1.360,97
7,54

6.627,34

12.388,57

Toelichting lasten
Bankkosten
Kosten Website
Portikosten
Reiskosten
Promotiemateriaal
Evenement 5 jarig jubileum

152,66
24,19
-12,19
689,20
123,54
0,00

176,18
24,19
52,30
1.776,83
100,02
0,00

Totaal diverse kosten

977,40

2.129,52

9.527,28
0,00

10.143,65
0,00

Totaal

10.504,68

12.273,17

Resultaat

-3.877,34

115,40

Totale opbrengsten

Overige baten
Rente
Totaal

Structurele donaties + kosten SCCO
Incidentele donaties SCCO

