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Voorwoord
In 2018 hebben we de projecten kunnen voortzetten, maar is het aantal kinderen op school
teruggebracht vanwege minder inkomsten. We proberen er alles aan te doen om het scholingsproject
te continueren en uw steun is bijzonder welkom.
Het breakdance project werkt nu met twee groepen, voor de beginners en gevorderden, zodat op elk
niveau er uitdaging is. Voor de straatkinderen is dit een uitstekende manier om even aan de sleur van
alledag te ontsnappen.
De verkoopactie van ons Kookboek ter ere van ons 10-jarig bestaan heeft hopelijk in vele keukens tot
lekkere geuren en maaltijden geleid.
We hopen dat u ook in 2019 onze projecten een warm hart toedraagt en ons ondersteunt. Elke hulp is
welkom en kan daar het verschil betekenen. Via website en sociale media houden we u op de hoogte
van de ontwikkelingen.

Domien Claessens
Voorzitter
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1 Jaarverslag
1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De statutaire naam is “Stichting Kans op Toekomst”. Opgericht op 27 april 2007, gevestigd te
Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32123385.

1.2 Doelstelling
De Stichting stelt zich tot doel: het verlenen van hulp aan kansarme kinderen – in het bijzonder door
scholing en beroepsopleiding - alsook het in dit kader behartigen van de belangen van diegenen die
daadwerkelijk aan deze hulp bijdragen. Het verlenen van deze hulp geschiedt in overeenstemming
met de "Verklaring van de rechten van het kind", aangenomen door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties op twintig november negentienhonderd negen en vijftig.
Scholing, voeding, kleding, medische verzorging en een dak boven het hoofd, dat is waar ieder kind
recht op heeft. Niet ieder kind krijgt deze kans. Stichting Kans op Toekomst zorgt ervoor dat kinderen
van kansarme gezinnen, straatkinderen en weeskinderen scholing krijgen. Ze ontvangen
schoolmaterialen, schooluniformen, schooltassen en schoenen. De kinderen worden ondersteund
door maatschappelijk werkers en huiswerkbegeleiders. Stichting Kans op Toekomst helpt kinderen en
jongeren in de leeftijd van vier tot ongeveer vijfentwintig jaar en hun eventuele gezinnen, zowel in
Addis Abeba als in Bahir Dar, Ethiopië. Zij gaan naar basisscholen, middelbare scholen, scholen voor
een beroepsopleiding of een universiteit. Kinderen met verschillende capaciteiten krijgen zo de kans
om zich te ontwikkelen.
Er zal aandacht besteed worden aan de leefomstandigheden van de kinderen en hun gezinnen. Ze
ontvangen indien nodig voeding, kleding en medische hulp. Ook krijgen zij les in hygiëne en aidspreventie. Voorkomen is immers beter dan genezen! Kortom, hulp die ze allen erg hard nodig hebben
om hún kans te grijpen.

1.3 Bestuur
De bestuursleden hebben zitting voor een periode van 3 jaren. Zij zijn steeds herbenoembaar. De
bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De voorzitter, secretaris en
penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft de zorg voor de
dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de
uitvoering van de bestuursbesluiten. De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat werd gevormd
door zes bestuursleden. In 2018 zijn twee leden afgetreden: Ria Wijland en Erik Krevel. De
taakverdeling in het bestuur is: Domien Claessens voorzitter, Tien Schellekens secretaris, Marjon
Korenhof communicatie en PR en Jeroen Mulder penningmeester en website.

1.4 Bijeenkomsten bestuur
Het bestuur is in 2018 tweemaal in zitting bijeengekomen en heeft driemaal via internet gezamenlijk
vergaderd.
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2 Activiteiten
2.1 Oprichting en inschrijving
De Stichting is opgericht op 27 april 2007 en is bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland
ingeschreven. Bij de Belastingsdienst is de Stichting aangemeld en de Belastingdienst heeft de
Stichting aangemerkt als “Algemeen nut beogende instelling (ANBI)”. Hiertoe is een ANBI-inschrijving
bij de notaris gemaakt.

2.2 Fondsenwerving
In 2018 hebben zich enkele nieuwe particuliere donateurs gemeld. Fondsenwerving is een belangrijk
aandachtspunt voor komend jaar.

2.3 Acties
Sportevents4Kidz heeft in 2018 op een locatie via sponsordribbels geld ingezameld voor de Sichting.
Kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar dribbelden een kwartier lang voor hun sponsors. Het bestuur
heeft bij de actie de opbrengst in ontvangst mogen nemen. Deze actie heeft samen met de
breakdance Charity Battle in Weert geleid tot een opbrengst van € 1.751,65 in 2018. Eind 2017 is ter
ere van het tienjarig bestaan van de stichting het kookboek project uitgevoerd. Er is eind 2017 een
receptenboekje gedrukt waarin 20 Ethiopische recepten zijn opgenomen. De opbrengst van de
verkoop gaat naar de projecten en liep door in 2018. Samen met de verkoop op de markt van het WK
Adoptiekids en een Ethiopiëdag in Baarn is in 2018 totaal € 296,30 ingezameld.

2.4 Website en voorlichting
Als belangrijkste communicatiemedium richting donateurs is door het bestuur voor een website op
internet gekozen. De website wordt door het bestuur zelf onderhouden. Daarnaast vindt communicatie
over acties en projecten voornamelijk via Facebook plaats.
In 2018 is Nieuwsbrief nummer 11 uitgebracht met nieuwe informatie over de scholingsprojecten. Via
de website en Facebook is de voortgang gecommuniceerd over de uitvoering van de acties en
projecten, het WK Adoptiekids, de sponsordribbel, breakdance en het kookboek project. Bij het WK
Adoptiekids en de Ethiopiëdag heeft de stichting in een kraampje aan adoptieouders en andere
belangstellende de projecten nader toegelicht en diverse producten uit Ethiopië (waaronder kleding,
koffiepotten en kruiden) te koop aangeboden.
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2.5 Beleidsplan
In 2018 is het beleidsplan geactualiseerd voor de periode 2018-2028. Hierin zijn de doelstellingen,
missie, projecten, communicatiewijze en korte en lange termijn doelen opgenomen. Het plan is terug
te vinden op de website.
De korte termijn aandachtsgebieden zijn:
• Fondsenwerving:
Opbouwen van een voldoende groot donateurbestand om een bepaalde continuïteit voor de te
ondersteunen kinderen in Ethiopië te kunnen garanderen en de projecten te kunnen
uitbreiden.
Organiseren van een bepaalde actie, met als doel zowel het vragen van aandacht voor het
doel van de stichting, als het generen van voldoende giften en ondersteuning uit deze actie.
• Organisatie van de stichting:
Alle facetten waar een organisatie als Stichting Kans op Toekomst over dient te beschikken
om op een goede manier ernaar te kunnen streven haar doelstellingen te bereiken, dienen op
basis van eerste gebruikservaringen verfijnd en aangepast te worden. De Stichting stelt zich
tot doel om gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen.
• Ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsrelaties in Ethiopië:
Zowel om door te kunnen groeien, maar ook om de afhankelijkheid van één lokale organisatie
te verminderen, dient er gekeken te worden of er mogelijkheden zijn om nieuwe
samenwerkingsrelaties in Ethiopië te ontwikkelen.
De lange termijn aandachtsgebieden zijn:
• Organiseren van een bijeenkomst, bijvoorbeeld een bijeenkomst met andere organisaties die
zich op Ethiopië en/of Afrika richten, of op een soortgelijke manier kleinschalig bezig zijn;
• Scholing, dan wel optreden op bijeenkomsten over projecthulp Ethiopië/ kansarme kinderen,
want educatie en voorlichting zijn speerpunten voor de langere termijn;
• Uitgebreidere acties, met wellicht meerdere organisaties, groter bereik met inzet van
meerdere media wellicht;
• Verdere uitbouw van de subsidieondersteuning;
• Samenwerking met andere hulporganisaties;
• Bezoeken van de projecten in Ethiopië ten behoeve van verdere uitbouw, waarbij ook
meerdere Ethiopische partners kunnen worden gezocht.
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3 Projecten
3.1 Scholing
In het schooljaar 2017-2018 zijn 40 kinderen met steun van Stichting Kans op Toekomst naar school
gegaan in Bahir Dar.
De leeftijd van de kinderen varieert van zes tot zeventien jaar en de kinderen zitten verspreid over
kleuterklas tot de twaalfde klas. De groep bestaat uit straatkinderen, wezen en kinderen van arme
gezinnen. De kinderen ontvingen schoolmaterialen, uniformen, schoenen en schooltassen. Ook
worden kosten voor schoolgeld, voeding en medische verzorging vergoed en wordt zeep verstrekt.
Sommigen ontvangen twee keer per dag een maaltijd.
In het schooljaar 2018-2019 worden in Bahir Dar 28 kinderen ondersteund.
De stichting heeft in 2018 nadere verkenningen naar ondersteuning van andere scholingsprojecten
uitgevoerd en diverse projecten zijn beoordeeld op uitvoerbaarheid. Met twee nieuw projecten is in
2018 contact opgenomen om daar kinderen te gaan ondersteunen. Het is niet mogelijk gebleken om
de nieuwe projecten te starten vanwege de beperkte communicatiemogelijkheden met een project en
vanwege een tekort aan middelen.

3.2 Bibliotheek annex studieruimte
Met steun van Kans op Toekomst en Cordaid is in Bahir Dar een bibliotheek annex studieruimte
gerealiseerd met als doel de kinderen die naar school gaan de gelegenheid te geven op een plek
huiswerk te kunnen maken, naslagwerken te kunnen raadplegen en op beperkte schaal
huiswerkbegeleiding uit te voeren. Kans op Toekomst stelt het op prijs op deze manier de ontwikkeling
van de kinderen verder te kunnen versterken. In 2012 is een aanvraag voor de inrichting met tafels,
stoelen, kasten en boeken gehonoreerd. In 2013 zijn de tafels, kasten, studiemateriaal en 1050
boeken aangeschaft en is de ruimte als bibliotheek annex studieruimte in gebruik genomen. In 2018 is
de studieruimte regulier in gebruik geweest en wordt de ruimte gebruikt voor het door de stichting
gesteunde breakdance-project voor lesgeven en danswedstrijden.

3.3 Breakdance project
In Addis Abeba is het breakdance project vanaf 2010 drie jaar gesteund voor 32 kinderen en een
breakdanceleraar. Wekelijks gaf de leraar vier keer twee uur les in een lokaal van onze
partnerorganisatie ACSO. De leraar is opgeleid door twee breakdanceleraren uit Weert. Het lokaal om
te trainen was beperkt van grootte. Mede vanwege het opheffen van de school waarin het lokaal is
gelegen, is het project in 2012 stopgezet. Een nieuwe projectaanvraag is in 2014 ingediend, maar
bleek niet financierbaar.
In 2015 is door de opbrengst van de Charity Battle Weert de mogelijkheid ontstaan om het project
weer op te starten. Medio 2015 is op twee locaties (Addis Abeba en Bahir Dahr) gestart met lesgeven,
zijn per stad battles georganiseerd en zijn er wedstrijden met groepen dansers uit beide steden. In
2016 bleek de locatie in Addis niet meer beschikbaar en is het project alleen in Bahir Dar voortgezet.
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Trainer Paulos van Danschool Fresh uit Weert heeft in juli 2016 in Bahir Dar breakdance workshops
gegeven en er is de eerste Kids Breakdance Battle gehouden. Met de opbrengst van Charity Battle
Weert in 2018 krijgen in Ethiopië 40 kinderen wekelijks in twee groepen breakdance lessen. Ook zijn
een dansmat, shirts en schoenen aangeschaft. De Fresh Allstars uit Weert hebben wedstrijdshirts
gedoneerd die als prijzen na een battle zijn uitgereikt. Er is ook een showteam dat op de universiteiten
in Addis Abeba en Bahir Dar een uitvoering heeft gegeven.
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4 Financieel verslag 2018
€ 12.643,69
€ 567,16
€ 13.210,85

Beginsaldo rekening courant 1 januari 2018
Beginssaldo spaarrekening 1 januari 2018
Beginsaldo 1 januari 2018 totaal
Inkomsten
Ontvangen rente
Giften organisaties
Giften particulieren
Verkopen
Sponsoractie Charity Battle
Sponsoractie SportEvent4Kids

€ 0,12
€ 0,00
€ 455,00
€ 296,30
€ 1050,00
€ 701,65
TOTAAL € 2503,07

Uitgaven
Website
Reclame en promotie
Bankkosten
Verzendkosten

€ 40,35
€ 201,00
€151,07
€ 6,95
TOTAAL € 399,37

Donaties
Project ACSO
Project Breakdance

€ 4800,00
€ 2800,00
TOTAAL € 7.600,00
€ 697,27
€ 7017,28
€ 7714,55

Eindsaldo rekening courant 31 december 2018
Beginssaldo spaarrekening 31 december 2018
Eindsaldo 31 december 2018 totaal

Toelichting
- In 2018 is er € 0,12 rente ontvangen; een groot deel van de liquide middelen rekening
courant is in 2018 overgeboekt naar de spaarrekening.
- Er zijn geen giften vanuit organisaties/bedrijven ontvangen in 2018. Er zijn 4 vaste
particuliere donateurs die periodiek hebben gegeven in 2018 en 3 eenmalige giften
van particuliere donateurs.
- De verkopen betreft:
o Verkoop kookboekjes € 67,o Marktkraam WK-Adoptiekids € 183,o Ethiopiëdag € 46,- Twee sponsoracties (Charity Battle en SportEvent4Kids) hebben samen € 1751,65
opgebracht.
- De kosten voor de website betreffen de hosting en registratie domeinnaam; overige
kosten van modules en onderhoud is een gift van een van onze sponsors.
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-

Reclame en promotie betreft de huur van de kraam voor het WK-Adoptiekids en de
kosten voor een bijeenkomst als dank voor vaste sponsoren.
De bankkosten zijn de kosten die de bank in rekening brengt.
De verzendkosten zijn gemaakt voor verzending van bestelde kookboekjes.
De donaties voor projecten zijn toegelicht in hoofdstuk 3.
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Veenendaal, 23 februari 2019

Domien Claessens
Voorzitter

Tien Schellekens
Secretaris

Jeroen Mulder
Penningmeester

Marjon Korenhof
Communicatie en PR
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