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Voorwoord

Net zoals de meeste andere charitatieve instelleningen worden
ook wij getroffen door de crisis. De inkomsten staan onder druk
maar gelukkig zijn onze kosten ook extreem laag waardoor er
geen problemen zijn ontstaan. In de naaste toekomst echter
zullen we, willen wij onze steun kunnen blijven geven, meer
donateurs aan ons moeten binden.
Voorwaar een mooie doelstelling voor 2013.
Het driekoppige (onbezoldigde) bestuur dankt ook een ieder die
zich heeft ingezet voor Het ChildRight Fund. Onze donateurs
en onze sponsors hebben er, samen met ons korps van
vrijwilligers, voor gezorgd dat een groot aantal minder bedeelde
kinderen een kans op een betere toekomst hebben.

September 2013
Het ChildRight Fund
Het bestuur

VOORWOORD

Zoals uit het jaarverslag 2011 blijkt hadden we als relatief
kleine organisatie een groot aantal doelstellingen geformuleerd.
(pagina 16 - jaarverslag 2011)
Vol goede moed hebben wij de doelstellingen één voor één ter
hand genomen en terugkijkend op 2012 mogen we niet
ontevreden zijn. Zaken die de organisatie betroffen hebben we
allemaal kunnen realiseren en ook de projecten (bestaande en
nieuwe) hebben op onze steun kunnen rekenen.
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Inleiding
Het ChildRight Fund is opgericht in 1994 door de Nederlandse
econometrist en latere Nobelprijswinnaar Prof. Jan Tinbergen
(1903-1994).

Armoede en politieke onwil zorgen ervoor dat kinderen honger
hebben. Dat ze moeten werken, in plaats van zich verder te
ontwikkelen. Dat kinderen economische objecten zijn die - op
ijzingwekkende grote schaal – worden verhandeld, uitgebuit en
misbruikt. “Het is een schandaal”, zei Tinbergen, “dat de wereld
toestaat dat er zoveel van haar kinderen onder zulke miserabele
omstandigheden moeten leven”.
In oktober 2004 is de St. ChildRight, overgegaan in de nieuwe
organisatie “het ChildRight Fund” die de uitgangspunten van Prof.
Jan Tinbergen heeft geadopteerd en zich mede daarom mag
verheugen in de steun van dezelfde groep Nobelprijswinnaars,
welke groep jaarlijks groeit door nieuwe aanmeldingen.
Dit jaarverslag geeft een beeld van de situatie van het afgelopen
jaar in relatie tot de doelstellingen.
Deze doelstellingen hebben wij geformuleerd in het ChildRight
Fund Handvest en worden uitgevoerd conform de richtlijnen van
het RFB Keurmerk (Raad voor Financiële Betrouwbaarheid), het
Keurmerk Goede Doelen en het ANBI. Het geheel staat onder
controle van BDO Accountants.

INLEIDING

Kort voor zijn overlijden richtte hij de St. ChildRight op teneinde
wereldwijde aandacht te vragen voor, met name, de kinderen in
ontwikkelingslanden, omdat die het meest kwetsbaar zijn en het
meest lijden onder de onrechtvaardige verdeling van de welvaart.
Collega Nobelprijswinnaars omarmden zijn initiatief.
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Garantie

Het ChildRight Fund wenst deze doelstellingen zoveel mogelijk
aan haar donateurs en supporters te garanderen. Het is daarom
dat:
-

Er voornamelijk met vrijwilligers wordt gewerkt.

-

De kosten voor kantoor en benodigdheden tot een
minimum zijn beperkt en grotendeels gratis of tegen
(of onder) kostprijs ter beschikking worden gesteld.

-

Het bestuur uit onbezoldigde vrijwilligers bestaat.

Daarnaast geeft het ChildRight Fund de mogelijkheid om donaties
aan bepaalde projecten toe te wijzen. In die gevallen worden alle
penningen, zonder aftrek van overheadkosten, volledig
aangewend voor het desbetreffende project. Dergelijke
“gelabelde”
donaties
worden
frequent
gedaan
door
ondernemingen en personeelsverenigingen.

GARANTIE

Het ChildRight Fund bestaat feitelijk uit een groot aantal personen
dat een actieve rol wil spelen in het verbeteren van de wereld en
met name de levensomstandigheden van kinderen in zowel
Nederland als de rest van de wereld. Alle betrokkenen zijn het
over één ding eens. De bedragen die door donateurs ter
beschikking worden gesteld, dienen in zijn geheel aangewend te
worden aan de doelstellingen die wij nastreven. Naast het
ontwikkelen en ondersteunen van specifieke projecten betreft dit
ook een uitgebreide vorm van informatievoorziening.

Ook organiseert het ChildRight Fund regelmatig evenementen
(doorgaans met een relatief kleine omvang) waarbij middels
bijzondere acties (veilingen, verlotingen e.d.) fondsen worden
verzameld. Steeds weer wordt bij aanvang reeds aangegeven aan
welke projecten deze fondsen worden toegekend waarbij zowel
nieuwe en bestaande (reeds goedgekeurde) projecten aan de
orde zijn.

.
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De missie van het ChildRight Fund is, daar waar mogelijk, het
helpen en promoten van de rechten van de meest kwetsbare
kinderen in de gehele wereld.
Aidswezen, kindslaven, kindsoldaten, kinderhoertjes enz.
Kinderen die niet beschikken over de basisvoorzieningen
waaronder wordt verstaan; het recht op gezondheidszorg,
onderwijs, onderdak, voedsel, geborgenheid en veiligheid.
Het is de missie van het ChildRight Fund deze kinderen onder
te brengen in acties teneinde deze voorzieningen te
realiseren en tevens deze groep kinderen een platform te
bieden en namens hen de wereld in kennis te stellen van hun
situatie, wat daaraan gedaan kan worden en welke
mogelijkheden deze kinderen werkelijk zouden hebben indien
ze een eerlijke kans geboden wordt.
Om kort te gaan …….
Het ChildRight Fund vecht vóór de rechten van kinderen
en tegen de exploitatie van kinderen in de vorm van
uitbuiting, misbruik en geweld waar ook ter wereld.

MISSIE

Missie ChildRight Fund
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De organisatie van het ChildRight Fund
De ChildRight Fund organisatie bestaat in 2012 uit :

> Dhr. L. Mulder
Bestuur - Secretaris/penningmeester
Verantwoordelijk voor de inhoudelijke verslaglegging
van de vergaderingen, het controleren van intern en
externe administratieve en financiële processen en de
maandelijkse en jaarlijkse financiële verslaglegging.
> Dhr. N. Verwoerd
Bestuur - Projecten
Verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van
de bestaande projecten en het acceptatiebeleid van
nieuwe projecten.

> Mevr. R. Louwaars
Medewerkster
Verantwoordelijk voor de contacten met de sponsors,
donateurs en partners. Het onderhouden van de
contacten met de Nobellaureaten en de externe
correspondentie. Het aansturen van het corps van
vrijwilligers.

ORGANISATIE

> Dhr. R. P. Brochard
Bestuur - Voorzitter
Verantwoordelijk voor het beleggen en voorzitten van
bestuursvergaderingen, het aansturen van het kantoor
en het acteren als de centrale contactpersoon voor
externe organisaties en bedrijven.

> Mevr. E. Busser
Medewerkster
Verantwoordelijk voor de dagelijkse administratieve
routines.

Toelichting:
Alle bestuursleden acteren volledig onbezoldigd en ontvangen
ook geen enkele onkostenvergoeding of andere gelden in
welke vorm dan ook.
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De voorzitter heeft dagelijks contact met het kantoor en de
bestuursleden hebben maandelijks telefonisch overleg.
Elke drie maanden wordt er een bestuursvergadering belegt
waarbij volgens een vaste agenda punten worden besproken
en beslissingen worden genomen. De vergaderingen worden
genotuleerd.

Alle bestuursleden die betrokken zijn bij het ChildRight Fund
zijn actief in het bedrijfsleven en “doen” het ChildRight fund als
onbezoldigde nevenfunctie waarbij zij gedreven worden door
een sterk ontwikkeld gevoel van sociale verantwoordelijkheid.
Gezien de beperkte omvang van de organisatie, is er geen
toezichthoudend orgaan ingesteld. Wel heeft het bestuur uitgesproken dat, indien de organisatie groeit, dit op termijn een
toegevoegde waarde kan hebben.
Mede door de economische crisis blijkt ook het ChildRight Fund
in enige mate te krimpen. Het bestuur heeft zich dan ook
voorgenomen de organisatie op een dusdanige wijze te
structureren dan in 2013 slechts één medewerk(st)er nodig is.
In dit kader zal een groter deel van de werkzaamheden door
vrijwilligers moeten worden uitgevoerd. Uitbreiding van het
korps der vrijwilligers wordt dan ook gezocht in de persoonlijke
relatiekring van bestuursleden, bestaande vrijwilligers en
andere, bij het ChildRight Fund betrokken, partijen.

ORGANISATIE

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van zes jaar
waarna zij zich wederom beschikbaar kunnen stellen. Een
bestuurslid kan maximaal voor twee termijnen (12 jaar) worden
benoemd.
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Inkomsten en uitgaven
De inkomsten van het ChildRight Fund bedroegen in 2012
€ 196.859.

De inkomsten waren in 2012 als volgt samengesteld:
> Sponsoring
> Eenmalige donaties
> Reguliere donaties
> Subsidies
> Rentebaten

0%
1%
95 %
0%
4%

-

€
€
€
€
€

0
1.595
187.563
0
7.701

De uitgaven van het ChildRight Fund bedroegen in 2012
€ 184.034
Ten opzichte van 2011 betekent dat een afname ad. € 6.365
De uitgaven waren in 2012 als volgt samengesteld:
> Verplichtingen projecten
20 %
> Éénmalige ondersteuningen
15 %
> Toegerekende projectkosten
14 %
> Informatieverstrekking en voorlichting 15 %
> Kantoorkosten
2%
> Bijzondere verplichtingen
0%
> Overige
25 %
> Accountant- en juridische kosten
9%

-

€
€
€
€
€
€
€
€

37.200
27.000
26.300
26.909
3.168
0
47.000
16.457

Het ChildRight Fund hanteert de richtlijn 650 op haar jaarverslaggeving. Richtlijn 650 is specifiek ontwikkeld voor
fondsenwervende instellingen zoals het ChildRight Fund en is
onder andere bedoeld een transparante verslaglegging te
bewerkstellingen.

EEN BLIK OP 2012

Ten opzichte van 2011 betekent dat een afname ad. € 31.912.

Een
verdere
gedetailleerde
onderbouwing
van
de
bovengenoemde posten is opgenomen in de jaarrekening en
haar toelichting. Hierin is ook nader toegelicht welke
significante afwijkingen bestaan in de staat van de baten en
lasten ten opzichte van de realisatie in 2011 en 2012.

*
Projecten die gedurende een langere looptijd worden
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ondersteund.
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Saldo 2012

Het saldo van het ChildRight Fund bedroeg ultimo 31/12/2012
€ 593.380.

De toename van het saldo is te verklaren door een verbeterde
efficiëntie in projectbegeleiding maar ook reserveringen die
getroffen moesten worden voor aangegane verplichtingen
m.b.t. projecten. Daarnaast blijft het een absolute eis dat
projecten slechts ondersteund worden wanneer een volledige
transparantie in de uitgaven gegarandeerd is. De toewijzing van
gelden loopt daardoor enige vertraging op.
Het ligt niet in de doelstellingen van het ChildRight Fund om
grote reserves op te bouwen of op een andere wijze de haar ter
beschikking gestelde gelden te beleggen. Wel heeft het bestuur
er voor gekozen haar reserves op verschillende rekeningen in
bewaring te geven teneinde optimaal gebruik te kunnen maken
van de garantieregeling indien banken (wederom) in de
problemen komen.

EEN BLIK OP 2012

Ten opzichte van 31/12/2011 betekent dat een toename van
ad. € 12.825.
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Projecten

A.

éénmalige donaties aan projecten die een specifieke
wens hebben geuit. Dit betreft in de meeste gevallen
het honoreren van uitgaven indirect t.b.v. kinderen
zoals transportmiddelen, meubilair e.d.

B.

langdurige ondersteuning van projecten. Dit betreft in
alle gevallen het (mede) ondersteunen van
opvangtehuizen, scholing, medische zorg, voeding enz.

C.

spontane éénmalige donaties. Dit betreft het honoreren
van oproepen na (natuur)rampen. Een voorbeeld
daarvan is de oproep van de E.O. (Hart voor Kinderen)
na de watersnoodramp in Haïti.

De verdeling van de uitgegeven fondsen in 2012 is als volgt:
A.

42 % - € 27.000.

B

58 % - € 37.200.

C

0%

Op de volgende pagina’s zijn de projecten nader omschreven
waarbij wij u natuurlijk ook graag verwijzen naar:
www.childright.nl
Of u wordt “vriend” op facebook waarbij u ons real-time kunt
volgen.

EEN BLIK OP 2012

Het ChildRight Fund ondersteunt een aantal projecten welke
als volgt kunnen worden onderverdeeld:
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Kindertehuis in Kathmandu te Nepal, voorheen kinderhuis
Sunaulo Pravat Bal Griha
Een belangrijke wijziging in deze organisatie is dat het tehuis
nu valt onder VOC (Voice of Children) – ChildRight Fund.
Een overeenkomst is gesloten voor de voortzetting van de
ondersteuning van de kinderen in het tehuis voor een
totaalbedrag van € 37.200,= per jaar.
ChildRight sponsort deze kinderen al vanaf 2006. De ruim 40
kinderen zijn op deze manier verzekerd van een veilig
onderkomen, onderwijs en medische verzorging.

Stichting Befriend, kinderhuis Soorya Udayam
Illam/Empowerment School in Pondicherry te India
Het kinderhuis biedt ruimte voor ca. 40 kinderen en is tevens
een onderwijscentrum voor kinderen uit de regio.
De organisatie wenst deze school voor kansarme kinderen uit
te breiden en heeft een aanvraag gedaan van € 2.500,- die na
persoonlijke toelichting is gehonoreerd.

Stichting Kafountine, Satang Jabang School in Kafountine
te Senegal
Deze school geeft een concrete kans op een beter bestaan aan
ca. 100 meisjes die nauwelijks basisonderwijs hebben gehad of
nooit eerder in hun leven naar school zijn geweest.
Dit project hebben we gehonoreerd voor € 2.500,-.
Stichting Ghanasi, in Biemso te Ghana
Al enige jaren steunen wij een aantal kinderen door middel van
scholarships. Door deze bijdrage wordt voldaan in het recht van
onderwijs voor deze kinderen en hoeven ze niet op straat te
werken. Hiervoor is een bedrag gehonoreerd van € 2.000,=

EEN BLIK OP 2012

Projecten 2012

Stichting Hoop voor Straat en Zwerfkinderen Juconi, in
Palmira Valle te Colombia
Voor het Corjuconi-huis in Palmira Valle is een studiefonds ter
beschikking gesteld en daar wordt dankbaar gebruik van
gemaakt. Hierdoor kunnen een aantal kinderen een opleiding
volgen aan het hoger onderwijs waardoor een basis wordt
gelegd op een volwaardige toekomst. Deze Stichting zal in
2013 worden ondersteund.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagina 11 van 19
Stichting Het ChildRight Fund Jaarverslag 2012
(doc. nr. CRF jaarverslag 2012-publicatie-0913b)

Stichting Luanda Jinja, Congo
Deze, in Tilburg gevestigde stichting heeft een aanvraag
gedaan voor een donatie om hun activiteiten m.b.t. kinderen
in Congo te kunnen continueren. Voor 2012 heeft ons fonds
deze aanvraag gehonoreerd en verder is de aanvraag wordt
de komende jaren nog nader beoordeeld.
Dit project is gehonoreerd voor € 5.000,-.

Sandra Reemer Foundation, Weeshuis Pelangi in
Larantuka te Indonesië
Na een tsunami in 1992 is het weeshuis Pelangi opgezet door
de “zusters van Ursulinen”. Door die aardbeving en vloedgolf
raakten veel kinderen hun ouders kwijt. Deze kinderen
werden de navolgende jaren voorzien van de meest
noodzakelijke behoeften zoals eten, medicijnen, onderwijs en
onderdak. Een bijdrage is gevraagd voor uitbreiding van het
weeshuis voor een naaiatelier waar de meisjes een opleiding
krijgen zodat zij na hun opleiding in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien. Dit project is gehonoreerd voor een eerste
bedrag van € 5.000,-.
St. RigdZin, Weeshuis “kinderen onder dak” Tibet
Voor het in stand houden van dit kinderteheuis heeft het
ChildRight Fund hun aanvraag gehonoreerd en een
eenmalige donatie gedaan van € 5.000,-. Een aanvraag voor
ondersteuning gedurende meerdere jaren wordt momenteel
nader onderzocht.

EEN BLIK OP 2012

Shining Heart Education Centre, in Denpasar, te
Indonesië
Voor het opzetten van een gebouw met 6 lokalen, een
kantoortje en een bibliotheek geschikt voor ca. 150 kinderen.
Op deze school wordt onderwijs gegeven aan kansarme
kinderen vanaf 2 jaar.
Hiervoor hebben we een bedrag gehonoreerd van € 5.000,-.
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Informatievoorziening 2012

In 2012 hebben wij de informatievoorziening verbeterd en
gestructureerd. (conform onze doelstellingen)
Belangrijke stappen voorwaarts zijn:

►

Het aanpassen van onze website. Wij kregen veel
reacties van onze donateurs. Enerzijds vond men de
informatie als belangrijk en volledig maar anderzijds
vond men het “surfen” naar de juiste pagina’s niet
eenvoudig. Dit hebben wij verbeterd waarbij wij een
optimaal evenwicht hebben gevonden tussen minimale
kosten en maximale effecten.

►

Wij willen ons weer meer lokaal presenteren aan het
Nederlandse publiek zodat wij hen helder kunnen
informeren over misstanden in de wereld m.b.t.
kinderen en natuurlijk de activiteiten die wij ontplooien
om daar een beetje verandering in te brengen.
Daarvoor beschikken wij over een dubbeldekker bus
die wij inmiddels ophebben laten knappen. (technisch)
Samen met een korps vrijwilligers en sponsors zullen
wij nu de inrichting ter hand nemen zodat de bus medio
2013 weer uitgebreid ingezet kan worden.

►

Ons informatiemateriaal (folders e.d.) is nog altijd
enigszins gedateerd en beperkt. We zijn nog naarstig
op zoek naar een bedrijf dat ons kan helpen deze
zaken te verbeteren tegen minimale kosten. Helaas zijn
wij daarin nog niet geslaagd. Het bestuur heeft echter
besloten dat hiervoor geen donateursgelden gebruikt
mogen worden dus wij hopen in 2013 nieuw
foldermateriaal te kunnen maken zodra een sponsor
gevonden is.

►

Ook in 2012 mochten wij ons bij verschillende
evenementen presenteren. De kosten daarvoor waren
zeer beperkt en we hopen de komende jaren ons op
deze basis te mogen blijven presenteren.

►

In 2013 staat een groot internationaal ChildRight Fund
evenement op het programma waarvoor de
voorbereidingen reeds in 2011 zijn gestart. Wederom is
het niet het invullen en organiseren van een evenement
wat het wat moeizaam maakt maar het feit dat wij dit
kostenneutraal willen doen.

EEN BLIK OP 2012

Deze voorbereidingen bestonden- en bestaan uit:
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Op het gebied van fondsenwerving bevindt het ChildRight Fund
zich altijd in een spagaat. Immers, niet zelden brengt het
werven van donateurs kosten met zich mee, en dat kan in
conflict zijn met onze doelstellingen wanneer de kosten er van
(te) hoog zijn. Echter, zonder het verwerven van donateurs,
worden instellingen als het ChildRight Fund op termijn toch,
mogelijk, geconfronteerd met een tekort.
Voor het werven van donateurs en sponsors gebruiken wij (in
2012) uitsluitend onze (nieuwe) website en onze vrijwilligers
tijdens de evenementen.
Het is helder dat het verwerven van subsidies ook één van
onze prioriteiten vormt.

EEN BLIK OP 2012

Fondsenwervingsactiviteiten
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Communicatiebeleid

Een belangrijk platform vormt onze website (www.childright.nl) die
wij in 2011 en 2012 in een nieuw jasje konden gieten.
Nieuwsbrieven worden (nog) niet verstuurd omdat de portokosten
niet passen binnen onze financiële doelstellingen.
Wij hopen in de naaste toekomst nog altijd een sponsor te vinden
voor een nieuwsbrief aan onze donateurs.

EEN BLIK OP 2012

Voor het ChildRight Fund is communicatie met haar donateurs,
projecten en andere geïnteresseerden van essentieel belang.
Echter, ook hier vormt onze financiële draagkracht en onze
uitgangspunten een beperking.
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ANBI

RfB-keurmerk
Het ChildRight Fund beschikt ook over een RfB-keurmerk.
Het RfB-keurmerk (Raad voor financiële Betrouwbaarheid)
geeft, naar de mening van het bestuur van het ChildRight Fund
een optimale zekerheid voor al haar donateurs dat er op een
zeer verantwoorde wijze met fondsen worden omgesprongen.
Het bestuur heeft er voor gekozen de combinatie van het ANBI
en RfB certificaat te laten prefereren boven een CBF certificaat
omdat deze laatste minder transparantie garandeert.

Keurmerk Goede Doelen
In 2012 heeft Het ChildRight Fund ook het Keurmerk Goede
Doelen verkregen. Tezamen met het ANBI en het RfB
keurmerk alsmede de jaarlijkse accountantscontrole door BDO
meent het bestuur een optimale transparantie te hebben
gecombineerd met een maximale zekerheid voor onze
donateurs en sponsors.

BDO Accountants
Al onze activiteiten en financiële transacties staan onder directe
controle van BDO accountants die deze controle in 2012
kosteloos heeft uitgevoerd.

EEN BLIK OP 2012

In 2012 is de ANBI gecontinueerd wat betekent dat wij onze
donateurs de zekerheid konden geven dat het ChildRight Fund
op een verantwoorde (fiscale) wijze met de ter beschikking
gestelde fondsen omgaat.
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In 2013

>

Ondanks de financiële crisis een kleine toename
realiseren in fondsenwerving. Het werven van nieuwe
donateurs maakt deel uit van deze doelstelling.

>

het voltooien van het internationale evenement dat
eind 2013 zal plaatsvinden in het Vredespaleis in
’s Gravenhage.

>

Het uitbreiden van het korps van vrijwilligers.

>

Het verbeteren van de communicatie met onze
donateurs.

>

Het uitbreiden van het korps der laureaten.

>

Het ondersteunen van een groot aantal nieuwe
projecten.

>

Het voltooien van de inrichting van onze dubbeldekker
en deze vervolgens uitgebreid inzetten tijdens
evenementen.

>

Om de transparantie te vergroten wordt er in 2013 een
nieuwe wijze van budgettering in gebruik genomen die
de aansturing optimaliseert en de geldstromen ook voor
een leek op dat gebied, meer inzichtelijk zal maken.

>

Het ChildRight Fund verwacht in 2013;
+ Beschikbare financiële middelen
€ 593.000,=
+ Donaties in 2013
€ 160.000,=
Beschikbare gelden 2013
€ 753.000,=
- Ondersteuning projecten
- Reservering projecten
- Kosten informatie voorziening
- Overige kosten
- Reservering niet gebudgetteerde
noodhulp
Uitgaven 2013

2013

Voor 2013 zijn de volgende doelstellingen van toepassing:
(in willekeurige volgorde)

€ 208.000,=
€ 50.000,=
€ 30.000,=
€ 65.000,=
€ 50.000,=
€ 403.000,=

Restant liquide middelen 31/12/2013 € 350.000,=
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Tot slot

Daarnaast zijn een aantal Goede Doelen negatief in het nieuws
gekomen wat in vrijwel alle gevallen te maken heeft met financiële
aangelegenheden. Medewerkers en bestuursleden die een
onevenredig hoge vergoeding voor hun werkzaamheden opnemen
waardoor donaties niet gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn
gegeven. Storend is het dat dergelijke vergoedingen niet transparant
blijken te zijn waardoor het publiek geconfronteerd wordt met grote
teleurstellingen.
Het bestuur hecht er aan nogmaals te vermelden dat het ChildRight
Fund in 2012 slechts twee medewerksters in dienst heeft gehad tegen
een minimaal salaris en de huisvestigingskosten extreem laag
gehouden zijn. In 2013 zullen wij proberen het aantal personeelsleden
terug te brengen tot één medewerkster. Daarnaast heeft het voltallige
bestuur sinds de oprichting van het fonds afstand gedaan van het
recht op financiële vergoedingen in welke vorm dan ook. Het bestuur
is volledig onbezoldigd en ontvangt ook geen andere onkostenvergoedingen. Dat was de afgelopen jaren zo, en dat zal zo blijven.
Het ChildRight Fund heeft dit verslag opgemaakt op basis van alle
adviesen, regelgeving en voorschriften waarmee wij een optimale
transparantie nastreven. Echter, mocht er, om welke reden dan ook,
toch behoefte bestaan aan een aanvullende toelichting dan zal het
bestuur een verzoek daartoe altijd honoreren.

TOT SLOT

De “wereld” van Goede Doelen is ten tijde van het opmaken van dit
verslag nadrukkelijk in het nieuws. Enerzijds heeft de financiële crisis
grote gevolgen. Veel donateurs zijn niet langer in staat om de eindjes
aan elkaar te knopen en zien zich genoodzaakt hun bijdrage te staken
of te reduceren. Het bestuur van het ChildRight Fund begrijpt dat en
stelt met stijgende tevredenheid vast dat “onze” donateurs blijkbaar in
staat zijn te volharden in hun donaties. Hoewel een duidelijke reductie
van onze inkomsten zichtbaar is, heeft ons “zuinige en defensieve”
beleid in combinatie met de bestaande donaties er voor gezorgd dat
wij al onze doelstellingen hebben kunnen verwezenlijken. Het is helder
dat een grenzeloos respect en dankbaarheid op zijn plaats is.

Het ChildRight Fund.
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