Jaarverslag
2020

Voorwoord
Met groot genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2020 van stichting DARA Europe aan. In dit beknopte
jaarverslag vindt u onder andere de jaarrekening van 2020.
We kijken met gemengde gevoelens terug op 2020. Vanaf medio maart hadden we een aantal grote
activiteiten in de planning. Door de Covid 19 pandemie en de lockdown zijn deze helaas allemaal niet
doorgegaan. Uiteraard hopen ook wij dat 2021 een ander jaar zal worden en dat een deel van de eerder
geplande activiteiten alsnog weer georganiseerd kunnen worden en doorgang kunnen krijgen.
Wij zijn dankbaar voor de vele donaties die we hebben mogen ontvangen. Mede dankzij de financiële steun
van onze sponsoren, de (vaste) donateurs en het feest in februari kan stichting DARA Europe de kinderen (en
gezinnen) van Stellar Child Care Organization (SCCO) een betere toekomst bieden.
In februari heeft onze voorzitter afscheid genomen en zijn wij als team zoekende naar een nieuwe voorzitter.
Mede door de lockdown hebben wij minder contacten gehad en nog niet de juiste kandidaat gevonden.
Afgelopen jaar hebben wij ook afscheid moeten nemen van ons teamlid Rahma Maqboul. Door haar studie kon
zij het vrijwilligerswerk in haar woonplaats niet meer blijven combineren.
De lockdown heeft een behoorlijke impact gehad op de dagelijkse werkzaamheden van het team, die normaal
gesproken vooral activiteiten organiseert en met het onderhouden van contacten naar buiten toe, bezig is.
Gelukkig beseffen wij dat het geen verloren jaar was en beseffen wij des te meer dat het belang van onze
ondersteuning aan de kinderen in Cambodja en hun families enorm belangrijk is.
We hopen als stichting ons nog vele jaren te kunnen en mogen inzetten voor Stellar Child Care Organization
(SCCO).

2020
JANUARI

Onderwijs
Door middel van het Vastenactie project van 2019 volgen
inmiddels dagelijks meer dan 150 kinderen onderwijs.
Er komen vele kinderen naar SCCO om dagelijks
computerles, Engelse les of huiswerkbegeleiding te volgen.
Start verkoop benefietavond
DARA Europe team was druk bezig met voorbereidingen
voor de benefietavond. De poster werd verspreid en de
kaartverkoop ging van start.

FEBRUARI
Benefietavond
We hebben genoten van de muziek van Riverstone Music en
heerlijk geswingd op de singles. Het was een fantastische
avond en we mochten vele donaties ontvangen!

Zelfhelp groep jongeren
In Andong kwamen deze gemotiveerde jongeren van SCCO's
zelfhulpgroep samen om hun doelstellingen voor 2020 te
formuleren en een actieplan te maken voor het nieuwe jaar!

Ouder evenementen
Een geweldige betrokkenheid van de gemeenschap in
Andong! Meer dan 60 ouders waren aanwezig tijdens de
ouder meeting om samen te discussiëren en mee te
beslissen over SCCO acties voor 2020.

Gezonde groei
Deze tweeling heeft sinds de geboorte veel melk van SCCO
gekregen. Nu zijn het al grote peuters. De trotse moeder en
Oma zijn aanwezig bij het ouder event.

Donatie
Door Mr. James zijn er 100 tandenborstels en 100 tubes
tandpasta aan de SCCO kinderen en hun families gedoneerd.
Ook zijn er 22 families blij gemaakt met 7 klamboes en 15
gasfornuisjes. Wat een prachtige donatie!

MAART

Afscheid Yoon Eirya
Onze lerares Yoon Eirya heeft een geweldige nieuwe
carrièrestap kunnen maken en stopt bij SCCO..
We wensen je heel veel veel succes en zullen je missen als
lerares bij SCCO!

Nieuwe leerkracht
Met het vertrek van Yoon Eirya is er een nieuwe leerkracht
aangenomen. Door de komst van de nieuwe juf zijn er
binnen het team verschuivingen geweest bij de andere 2
juffen naar andere groepen. Een mooie nieuwe uitdaging.

Presentaties op scholen
DARA Europe’s teamleden Judith en Fred hebben op 2
scholen in Montfoort en een school in Vianen presentaties
over DARA & SCCO gegeven in alle klassen.
Deze scholen hebben zich de voorjaars periode ingezet
voor DARA Europe, door middel van flessen emballage actie
en andere activiteiten. Het werd volop sparen!

Klaslokalen schoonhouden
De schoonmaakster werkt niet langer meer voor SCCO om
de klaslokalen dagelijks schoon te maken.
Een uitdaging voor de juffen en de studenten om het goed
schoon te houden.

Aankondiging Koren spektakel
Op zaterdag 21 Maart stond er in Roswinkel een groot koren
spektakel gepland, met een loterij vol prachtige prijzen! De
opbrengst van de avond zou naar DARA Europe gaan!

Koren spektafel afgelast ivm Coronavirus

DARA Europe op de radio

De Nederlandse overheid heeft een aantal maatregelen

Teamlid Hein vertelt live op radio Westerwolde over DARA

getroffen om de verspreiding van het corona virus zoveel

Europe, het ontstaan en de geschiedenis en promoot het

mogelijk te voorkomen. Helaas moest DARA Europe

korenfestival.

mededelen dat het koren spektakel op 21 maart niet door
kon gaan.

APRIL

Lockdown in Cambodja
Lockdown in Cambodja.. De SCCO kinderen kunnen niet naar
school en ook de weekend activiteiten zijn tijdelijk gestopt.
Waar mogelijk werken de juffen op afstand. Aan families die
het moeilijk hebben wordt extra hulp geboden.

MEI
Noodhulp
De meest kwetsbare families hebben een zeer grote baal
rijst en vis in blik gekregen om in de eerste levensbehoefte
van voedsel te kunnen voorzien.Door de lockdown zitten er
vele families zonder inkomen.

Sothea
Sothea is één van de kinderen die gereïntegreerd is. Hij
heeft een lichamelijke beperking en is daardoor enorm blij
met zijn fiets waarmee hij geregeld in de straatjes van
Andong te vinden is. Zijn vader is werkloos en zit thuis
waardoor zij regelmatig voorzien worden van rijst en melk.

JUNI
Verbeteringen aan het PCL gebouw
Tijdens de lockdown is men actief geweest met het
herstellen, repareren en verbeteren van het gebouw waar
SCCO haar lessen verzorgd. SCCO en de eigenaar van het
Online trainingen

gebouw hebben de kosten voor deze werkzaamheden

De drie leraressen van SCCO hebben de online training met

gedeeld.

APLE en Indochina Starfish Foundation gevolgd, over
kinderbescherming en kinderuitbuiting.

JULI

Thuisonderwijs
Vele kinderen komen educatieve werkbladen ophalen om
thuis te maken en leveren het na een week weer bij de juf.
Tevens maken de leraressen instructiefilmpjes die de
kinderen die toegang hebben tot het internet online kunnen
volgen.

Afscheid voorzitter Ruud bakker
Na 9 jaren een actief betrokken en bevlogen voorzitter te
zijn geweest hebben wij afscheid genomen van Ruud Bakker
en is de stichting op zoek naar een teamlid/voorzitter.

AUGUSTUS

Nieuwsartikel
Teamlid Rahma heeft een interview gehad welke is geplaatst
in de lokale krant van de Gemeente Duiven.

SEPTEMBER

Sportfair Nederland
Dara Europe zal aanwezig zijn op de Sportfair Nederland te
Ijsselstein door middel van een kraam met producten.
Helaas hebben wij op het laatste moment toch het besluit
moeten nemen om af te zien van deelname

OKTOBER
Dag van de leraar
Vandaag is het (in Nederland) de dag van de leraar. Een
speciale dag waar de leraar centraal staat. Een dag waarin
Spoedzorg
Door het verlies van banen, mede door de impact van
COVID-19 zijn er vele gezinnen zonder inkomen. Wederom
hebben er een aantal SCCO families in nood vis en rijst
gekregen.

we onze waardering uitspreken voor alle hardwerkende
leraren en natuurlijk zo ook aan onze leraressen in Andong.

Het is vandaag wereldmeisjesdag!
TROTS zijn wij op alle meisjes die binnen onze programma's
van SCCO werken aan een betere toekomst voor zichzelf &
andere meisjes! #girlpower #wereldmeisjesdag

Overstromingen
Al dagen kampt Cambodja met grote overstromingen. Ook
in Andong waren er vele huizen onbegaanbaar.

Hieperdepiep, cadeau donatie
DARA Europe’s Initiatiefneemster Tirza was jarig en door
middel van een Facebookactie vroeg zij als cadeautje een
donatie aan de stichting. Wat een fantastisch mooi ‘cadeau’
heeft zij ontvangen. Helaas kunnen er geen andere
inkomens genererende activiteiten ontplooid worden door
de Nederlandse restricties.

NOVEMBER

Doel van de maand bij Doelshop.nl
In de maand november was DARA Europe het goede doel
van de maand bij de Doelshop.nl Door middel van één extra
klik tijdens het online aankomen helpt men mee kinderen
en gezinnen in Cambodja een betere toekomst te bieden.
https://dara-europe.doelshop.nl/webshops

Afscheid leraressen
Helaas hebben we het besluit moeten nemen om afscheid
te nemen van twee leraressen. Dit is besloten om flexibiliteit
te creëren in het budget voor volgend jaar en om de klappen
van dit jaar op te kunnen vangen. Gelukkig hebben beide
leraressen snel een andere baan kunnen vinden.

Bibliotheek
Lerares Thida heeft in één van de klaslokalen een tijdelijke
bibliotheek geopend, hier kunnen de kinderen lezen en de
boeken lenen zodat ze kunnen blijven leren.

NOVEMBER

Cadeautip
Kijk tip; cadeautjes voor in de schoen, onder de boom, voor
een verjaardag of gewoon zomaar.

https://dara-europe.myonline.store/

DECEMBER
Dag van de Vrijwillig(st)er
Dag van de Vrijwilliger, Een dag om Tirza Josie Voss te
benoemen. Naast initiatief neemster en vrijwilliger van onze
stichting is ze ook bestuurslid van SCCO. Door Tirza's harde
inzet, vele werkuren en hart voor de organisaties maakt zij
het verschil!

Kerstgroet
Namens het team van DARA Europe wensen wij jullie allen
hele fijne feestdagen toe!
Op naar een stralend 2021

Behaalde doelen - Nieuwe doelen
Bereik
In 2020 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. De organisaties waren in volle gang, maar helaas kon
alles geen doorgang krijgen. Hierdoor hebben wij het doel niet kunnen
realiseren en is ons bereik niet vergroot. Ons Facebook-bereik is echter
stabiel gebleven. Via de webshop komen geregeld bestellingen binnen.
Een doel voor 2021 wordt opnieuw zorgen om ons bereik te vergroten en de
vaste donateurs met 14 % te doen toenemen. Tevens de verkoop van
producten (win-win situatie) ook met 14 % te doen stijgen. De focus zal
liggen op het zelf organiseren en aanhaken bij evenementen. (de verloting
tijdens een korenfestival en door middel van samenwerking met drie
scholen).

Donaties
Voor 2020 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.

Speciale dank...

Sponsoren
Bij deze willen we iedereen bedanken die DARA Europe in 2020 eenmalig of periodiek heeft gesteund.
Naast particuliere sponsoring, heeft DARA Europe sponsorgelden mogen ontvangen
van stichtingen, organisaties, scholen en bedrijven. Hieronder een lijst op alfabetische volgorde.
●
●
●
●
●
●
●
●

A.C.C.O. Scheepvaartbedrijf
Adviezorg
Administratiekantoor Henk de Haan
CBS de Hoeksteen Nieuwlande
Doelshop.nl
Horizon Natuurvoeding
Plus J.Schimmel
Stichting Primenius

Jaarrekening 2020
Toelichting op de jaarrekening
In 2020 heeft DARA Europe € 8748,82 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 bedrag valt lager uit dan
vorige jaren vanwege de positieve ontwikkeling van de valutakoersen tussen de dollar en de
euro. De afspraken over de periodieke donatie zijn gebaseerd op bedragen in dollars.
Het eigen vermogen van onze stichting is toegenomen ten opzichte van 2019, en is daarmee
ruim voldoende om te voldoen aan één van onze doelstellingen, nl. om de structurele
begroting van het komende jaar (2021) het jaar voorafgaand al afgedekt te hebben.
In 2020 is de voorraad aangevuld met een aanzienlijke hoeveelheid producten van het
naaiatelier uit Cambodja. Aangezien het atelier door omstandigheden genoodzaakt was om
te stoppen met de productie, is de restvoorraad door SCCO om niet geleverd aan Dara. De
opbrengst uit productverkoop in 2020 en volgende jaren komt volledig ten goede aan SCCO.
2020 was een jaar met weinig activiteiten gericht op fondsenwerving ten gevolge van de
corona-pandemie. Hierdoor waren de incidentele baten uit productverkoop en giften lager
dan in 2019. Daarentegen stegen de bijdragen van periodieke, vaste donateurs van € 4074,in 2019 naar € 5558,- in 2020.
De goed bezochte feestavond in februari leverde een mooie opbrengst op aan winst uit
entree en consumpties. Daarnaast leverde de productverkoop op deze avond, aanvraag van
singles en giften een mooi batig saldo op van dit geslaagde evenement.
Aangezien er geen activiteiten plaatsvonden in het kader van de landelijke Vastenactie, vond
er ook geen afdracht plaats aan de stichting Vastenactie.
Per saldo leverde dit een positief resultaat op van € 3712,49

Jaarrekening 2020
Balans per 31-12-2020
Activa
liquide middelen
Debiteuren
Voorraad

Totaal

12/31/2020
Activa

12/31/2019

Passiva

Activa

Passiva

15,520.69

11,900.00

0.00

0.00

653.80

562.00

16,174.49

12,462.00

Passiva
Crediteuren incidenteel

0.00

0.00

Eigen vermogen stichting

16,174.49

12,462.00

Totaal

16,174.49

12,462.00

Jaarrekening 2020
Toelichting balans per

12/31/2020

12/31/2019

Liquide middelen
Bank- betaalrekening

5,518.40

1,898.76

Bank- Spaarrekening

10,002.29

10,001.24

Kas

0.00

0.00

Kruisposten

0.00

0.00

15,520.69

11,900.00

653.80

562.00

0.00

0.00

16,174.49

12,462.00

Totaal

Voorraad
Debiteuren

Totale activa
Crediteuren
Crediteuren incidenteel

0.00

0.00

16,174.49

12,462.00

Eigen vermogen
Vermogen stichting 31-12

Totale passiva

16,174.49

12,462.00

Jaarrekening 2020
Baten en lasten

2020

2019

Baten
Donaties, giften en acties

11,577.33

14,403.32

Verkoop producten

573.89

1,726.05

Af: Inkoopwaarde producten

208.20

533.27
365.69

1,192.78

11,943.02

15,596.10

0.00

8,970.00

11,943.02

6,626.10

677.00

0.00

1.05

1.24

12,621.07

6,627.34

159.76

977.40

Donaties en kosten SCCO

8,748.82

9,527.28

Totaal lasten

8,908.58

10,504.68

Resultaat

3,712.49

-3,877.34

Totale opbrengsten

Min: Giften en verkopen project
vastenactie

Overige baten
Rente

Totaal baten
Lasten
Diverse kosten

Jaarrekening 2020
Toelichting op baten en lasten

2020

2019

Toelichting baten
Donaties, giften en acties incidenteel

6,019.33

10,329.32

Verkoop producten

573.89

1,726.05

Af: Inkoopwaarde producten

208.20

533.27
365.69

1,192.78

6,385.02

11,522.10

0.00

8,970.00

6,385.02

2,552.10

5,558.00

4,074.00

Overige baten (gratis goederen uit
Cambodja)

300.00

0.00

Feestavond 1 februari 2020 winst uit
entree en consumpties

377.00

0.00

Rente

1.05

1.24

Totaal

12,621.07

6,627.34

Totale opbrengsten

Min: Giften en verkopen project
vastenactie

Donaties periodiek (vaste donateurs)

Jaarrekening 2020
Toelichting op baten en lasten

2020

2019

Toelichting lasten
Bankkosten

139.18

152.66

Kosten Website

24.19

24.19

Portikosten

-3.61

-12.19

Reiskosten

0.00

689.20

Promotiemateriaal

0.00

123.54

159.76

977.40

8,748.82

9,527.28

0.00

0.00

Totaal

8,908.58

10,504.68

Resultaat

3,712.49

-3,877.34

Totaal diverse kosten

Structurele donaties + kosten SCCO
Incidentele donaties SCCO

