SWKV GEEFT WEESKINDEREN EEN TOEKOMST

JAARVERSLAG 2014
Ondanks het feit dat 2014 een jaar was, waarin overal op bezuinigd moest worden en
iedereen steeds somberder werd over de vooruitzichten, heeft onze Stichting toch vooruitgang geboekt.
Dit was te danken aan onze trouwe donateurs, maar ook zijn wij veel dank verschuldigd
aan de PKN De Fontein uit Groningen, die ons enorm heeft gesteund met haar acties
en de opbrengst daarvan. Ook zullen wij daarvan nog profiteren voor het schooljaar
2015/2016, omdat de opbrengst van de acties, die de laatste maanden van 2014 werden gehouden, nog aan ons overgemaakt zal worden.

Kerstmarkt De Fontein Groningen

Sponsorloop De Fontein Groningen

Het financieel jaaroverzicht 2014 laat zien waarvan wij fondsen hebben ontvangen en
waaraan deze zijn besteed (wij verwijzen graag naar de laatste pagina van dit verslag)

BESTUUR, RAAD VAN TOEZICHT EN MEDEWERKERS
Binnen het Bestuur van de Stichting zijn er ook veranderingen gekomen. Maarten Kop,
die in 2013 benoemd was tot lid van de Raad van Toezicht, werd benoemd tot Bestuurslid Algemenen Zaken, waarmee op dat moment het lange zoeken naar een derde
bestuurslid was opgelost.
Omdat Maarten overstapte naar het Bestuur, moest er gezocht worden naar een derde
lid voor de Raad van Toezicht, die wij vonden in de persoon van Peter Olierook.
(Onder het hoofdstuk: Plannen voor 2015 komen we nog terug op deze veranderingen).
Het aantal medewerkers blijft wel een zorg, vooral m.b.t. hulp bij de evenementen
waaraan wij deelnemen. Niettemin hebben wij een goed team en wij zijn allen, die
zich dit jaar hebben ingezet om ons te helpen, veel dank verschuldigd.
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WEBSITE
Een nieuwe website werd gerealiseerd door ons Bestuurslid Maarten, die deze ook upto- date houdt. De site is moderner van opzet dan de vorige en er staan ook diverse
filmpjes op. Deze geven een heel goed beeld van Vietnam, maar ook over de weeshuizen en de regio Kontum waar deze weeshuizen staan. (www.swkv.nl).
Wij hebben afgezien van gebruik te maken van Twitter en Facebook. Het extra werk dat
hiermee op ons af zou komen, heeft tot dit besluit geleid.
SAMENWERKING IN VIETNAM
Zoals u wel bekend is, werken wij in Kontum samen met meerdere Organisaties die zich
net als onze Stichting inzetten voor een betere toekomst voor de weeskinderen in de 6
Vinh Son weeshuizen.
In het jaarverslag 2013 hebben wij de samenwerking genoemd met:
Friends of Vinh Son Orphanages uit Amerika, die zich vooral richt op voedsel- en medicijnverstrekking, maar daarnaast ook nog in samenwerking met andere organisaties
op andere terreinen hulp verleent.
Australians Supporting Kids at Vinh Sons Orphanages (Askatvso) Australië, die vooral
de zorg op zich heeft genomen voor de gebouwen inventaris.
Vietdreams, USA houdt zich vooral bezig met plaatsen en onderhouden van de waterzuiveringsinstallaties.
Hier is bijgekomen, tijdens ons werkbezoek aan Kontum in april 2014:
Children of Vinh Son Orphanage eveneens uit Amerika. Deze
stichting helpt op diverse terreinen, waaronder voedselverstrekking
en helpt onze Stichting met de ondersteuning van de scholing van
de kinderen.
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Ook maakten wij kennis met East Meets West uit
Canada, die elk jaar de tand zorg voor de kinderen op
zich neemt.

Genoemde organisaties en de Franse Organisatie Les Poussières de Vie, financieren de
jaarlijkse Kerstviering voor de weeskinderen, waarbij laatst genoemde Organisatie ook
actief helpt bij de uitvoering hiervan.

De samenwerking heeft geleid tot betere resultaten, minder verspilling van geld en
voorkomt duplicatie van hulp.
FINANCIËLE HULP IN 2014
Zoals reeds genoemd, blijkt uit het Financieel Jaaroverzicht 2014 (zie laatste pagina
van dit verslag) waaruit de Stichting haar inkomsten heeft verkregen en hoe deze werden besteed.
Naast de inkomsten van donateurs en adoptieouders, ontvingen wij inkomsten uit
spaarpotten en deelname aan evenementen. Een enorme steun was de PKN De Fontein Groningen voor ons.
Tot onze grote vreugde ontvingen wij van ZWO PKN De Bron uit Groningen bericht dat zij
ons in 2015 gaan ondersteunen met acties.
Een van de evenementen
Wij hebben in 2014 deel genomen aan 20 evenementen, waarvan 18 in verzorgingstehuizen
en 2 in bibliotheken. Onze dank gaat uit naar de
organisatoren van deze evenementen en aan
allen die hebben bijgedragen hier een succes
van te maken.

Ons streven in 2014 was voor 130 weeskinderen
een adoptieouder te vinden. Op 31 december waren dit er 126, maar tot onze grote
vreugde kwamen daar in de 1ste helft van januari 2015 nog 20 adoptiekinderen bij.
Jammer is dat het plaatsen van spaarpotjes terugloopt. Dit heeft vaak te maken met
vrees voor diefstal, dat ook wel eens voorkomt.
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PLANNEN VOOR 2015
In 2014 is het gelukt een nieuw bestuurslid aan te trekken. Echter om de continuïteit van
de Stichting te waarborgen, is het gezien de leeftijd van de beide andere bestuursleden, raadzaam om het Bestuur uit te breiden met nog 2 bestuursleden. Mocht een van
de bestuursleden moeten afhaken, dan zijn er genoeg bestuursleden over om het werk
voor te zetten. Wij hebben daarom een gesprek gehad met ons lid van de Raad van
Toezicht, Peter Olierook, om net als Maarten over te stappen van de Raad van Toezicht
naar het Bestuur.
Zijn ervaring als bestuurslid van een andere organisatie, maar ook zijn enthousiasme en
hulpvaardigheid hebben tot dit besluit geleid en is op 7 januari 2015 een feit geworden.
Peter heeft de functie van vice-voorzitter en zal in eerste instantie taken gaan overnemen van de voorzitter, vooral m.b.t. contacten in het buitenland met de samenwerkende organisaties daar. Gezocht wordt naar een nieuwe secretaris, waarna Evert zich
meer kan concentreren op de evenementen, die voor onze Stichting toch een aardige
bron van inkomsten met zich mee brengen. Wel zijn wij nu weer op zoek naar een derde lid voor de Raad van Toezicht.

Het Bestuur heeft zich verdiept in de toekomst van de weeskinderen, die over enige tijd
de weeshuizen zullen verlaten. Om te voorkomen dat deze kinderen ook straks weer
terecht komen in een armoedig bestaan, is Maarten bezig aanvullende opleidingen te
realiseren om deze kinderen een grotere kans op de arbeidsmarkt te laten krijgen. Deze
aanvullende opleidingen zullen een extra financieel beroep doen op ons budget en
wij willen dan ook daar over enige tijd een Actie voor opzetten om wat meer financiële
armslag te hebben, om deze opleidingen te financieren.
SWKV zorgt voor de scholing
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TOT SLOT
Wij wensen u alleen een voorspoedig 2015, waarin geluk en gezondheid uw deel mag
zijn. Naast onze dank brengen wij ook de dank over van de Zusters in de weeshuizen,
die de kinderen verzorgen en niet te vergeten de dank van alle weeskinderen.
Namens allen,
Diny Jansen-van der Linden, voorzitter/penningmeester SWKV
Peter Olierook, vice-voorzitter SWKV
Evert van Welie, secretaris SWKV
Maarten Kop, Algemene zaken SWKV
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FINANCIEEL OVERZICHT 2014
Overzicht Saldi
Omschrijving naam rekening Saldi
		
Bedrijfsrekening Rabobank			
Spaarrekening Rabobank			

1 januari 2014

31 december 2014

€ 279,05
		
€ 2.500,60		

€ 284,70
€ 4.700,56

Bedrijfsrekening
Datum Omschrijving				Uitgaven		Ontvangsten
			
01-01-2014 Saldo							€ 279,05
Spaarrekening saldo bij- en afboekingen
€ 2.162,00			
Bijdragen voor gesponsorde kinderen				
€ 4.975,00
Bijdragen donateurs							
€ 1.893,00
Bijdragen deelname evenementen 					
€ 1.499,00
Bijdragen Kerstviering 2014						€ 347,30
Opbrengsten spaarpotten						
€ 129,91
Bijdragen PKN De Fontein (Groningen)				
€ 8.370,00
Bijdragen voor Stichtingskosten					€ 1.471,00
Opbrengst Acties PKN De Fontein Groningen			
€ 4.529,39
Kruisposten					
€ 62,00
		
€ 62,00
Onkosten van de Stichting			
€ 1.453,94
Scholingskosten VS 1,2, 3,4, 5 en 6		
€ 14.089.14
Kerstviering 2012 VS 1,2,3,4, 5 en 6 		
€ 374,48
Feestelijke lunch weeskinderen april 2014 € 600,00
			

31-12-2014 Saldo Bedrijfsrekening		
€ 284,70
			
Totalen					€ 19.026,26

		

€ € 19.026,26
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