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Voorwoord

Naast de invloeden van de economie is ook het vluchtelingen
probleem een punt van aandacht. Immers, het zijn de vluchtelingen
die direct steun behoeven en als altijd is het Nederlandse volk
bereid om een bijdrage te leveren wanneer daarom gevraagd wordt.
Enkele van onze donateurs hebben dan ook hun keuzes herzien en
hebben hun beperkte financiële middelen aangewend om het leed
van de vluchtelingen te verzachten. Ook andere delen van het
publiek hebben in hun overwegingen bij ondersteuning het, in hun
ogen, meest actuele probleem zwaar mee laten wegen.
Het ChildRight Fund kan niet anders dan de keuzes respecteren en
wij begrijpen de overwegingen en juichen de ondersteuning van
mensen nadrukkelijk toe.
Echter, mede door deze omstandigheden zijn de inkomsten van het
ChildRight Fund, vanuit deze kanalen, niet toegenomen. Gelukkig
hadden wij in onze prognoses hier al rekening mee gehouden
waardoor er geen problemen zijn ontstaan in de ondersteuning van
“onze” projecten. Natuurlijk zien wij ons wel geconfronteerd met een
uitdaging voor de komende jaren. We zullen een constante bron
van inkomsten moeten genereren teneinde onze doelstellingen te
kunnen verwezenlijken. Nu en in de toekomst.
Immers, als altijd zijn wij, waar ook ter wereld, opgekomen voor de
belangen van kansloze kinderen. We hebben getracht een stem te
geven aan hen die geen stem hebben. We hebben hen een
luisterend oor gegeven daar waar velen zich afwenden. Door het
onverdroten vertrouwen van onze donateurs, de uitermate efficiënte
organisatie, de lage kostenstructuur, ons enthousiasme en
verantwoordelijkheidsgevoel heeft als effect gehad dat we ook in
2015 voor veel kinderen daadwerkelijk iets konden betekenen. Dat
wij hun toekomst iets rooskleuriger konden maken, danken wij aan
u. Aan al die donateurs, sponsors, partners, vrijwilligers,
ambassadeurs en Nobel-laureaten. Het volledige bestuur dankt u
dan ook hartelijk voor u ondersteuning en uw inzet. Maar toch
vooral omdat u degene bent die er voor zorgt dat er kansen
ontstaan voor hen die zo kansloos zijn.

VOORWOORD

Ook in 2015 worden de Goede Doelen in Nederland geconfronteerd
met een moeizame economische situatie waardoor het ondersteunen van Goede Doelen een lagere prioriteit krijgt dan we
zouden wensen.

Mei 2016
Het ChildRight Fund
Het bestuur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagina 2 van 21
Stichting Het ChildRigt Fund Jaarverslag 2015
(doc. nr. 2015/16-233a _ CRF jaarverslag 2015-concept)

Inleiding
Het ChildRight Fund is opgericht in 1994 door de Nederlandse
econometrist Nobelprijswinnaar Prof. Jan Tinbergen († 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. Voor 2015
hebben de vijf navolgende Nobelprijswinnaars zich bij Childright
Fund, middels het persoonlijk ondertekenen van het statement,
aangemeld: James J. Heckman, Professor Thomas A.Steitz,
Francoise Barret-Sinoussi en Thomas R.Ceck
Dit jaarverslag geeft een beeld van de situatie van het afgelopen
jaar in relatie tot de doelstellingen.

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.

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 financiële
controle van BDO Accountants.
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Garantie
Het ChildRight Fund bestaat feitelijk uit een groot aantal personen
die een actieve rol willen 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 voor het overgrote deel te worden
aangewend voor de doelstellingen die wij nastreven. Naast het
ontwikkelen en ondersteunen van specifieke projecten betreft dit
ook een uitgebreide vorm van informatievoorziening.

-

Er vrijwel uitsluitend 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 “specifieke” donaties
worden meestal gedaan door ondernemingen en personeelsverenigingen.
Ook organiseert het ChildRight Fund regelmatig evenementen
(doorgaans met een relatief kleine omvang) waarbij door middel
van 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.

GARANTIE

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

.
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Missie ChildRight Fund

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.
Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan, en dat blijven we de
komende jaren ook doen. Met nimmer aflatend enthousiasme.

MISSIE

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.
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De organisatie van het ChildRight Fund
De ChildRight Fund organisatie bestaat in 2015 uit :

> Dhr. (Leo) 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. (Niek) N. Verwoerd
Bestuur - Projecten
Verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van de
bestaande projecten en het acceptatiebeleid van nieuwe
projecten.
Toelichting:
Alle bestuursleden acteren onbezoldigd en ontvangen ook
geen enkele onkostenvergoeding of andere gelden in welke
vorm dan ook
> Mevr. (Rosina) R. Louwaars
Medewerkster, back- en frontoffice. 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. (Robert) 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. Rosina Louwaars is de echtgenote van onze
voorzitter hetgeen verklaard waarom zij een ongelooflijk
aantal uren besteed aan het ChildRight Fund tegen een
minimale vergoeding. Het blijkt dat relaties binnen een
werkomgeving soms een extreem positief effect kunnen
hebben. Het ChildRight Fund is hier een levend bewijs van.
Samen met een aantal vrijwilligers is Rosina tevens
verantwoordelijk voor de begeleiding van de door het
ChildRight Fund geïnitieerde projecten.
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De voorzitter heeft dagelijks contact met het kantoor en de
bestuursleden hebben maandelijks overleg.
Elke drie maanden wordt er een bestuursvergadering belegd
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” hiernaast 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
mede
gezien
de
Accountantscontroles (RA) en aanwezige keurmerken.
Het ChildRight Fund heeft er voor gekozen met een uitzonderlijk
kleine organisatie grote dingen te doen. Omdat wij slechts kunnen
beschikken over één fulltime medewerkster moet een groot deel
van de werkzaamheden door vrijwilligers worden uitgevoerd (zie
‘toelichting’). 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. Ook die doelstelling is gerealiseerd doch kent
geen ultieme voltooiing. Het versterken van het korps vrijwilligers is
een doorlopend proces.
Toelichting huidige taken vrijwilligers:
§ Secretarieel 3
§ Voor incidentele evenementen 6
§ Buschauffeur 2
§ Website 1
§ Nieuwsbrief e.d. 1
§ Administratie 1
§ Nobeladministratie 1

ORGANISATIE

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van zes jaar
waarna zij zich wederom beschikbaar kunnen stellen. Een
bestuurslid kan zich, conform de statuten, onbeperkt herkiesbaar
stellen.

Wij zijn nog opzoek naar:
Dames en heren tussen 20 en 30 jaar voor
voorlichting en werving (bezetting van de ChildRight
bus tijdens grote(re) evenementen.
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Inkomsten en uitgaven
De inkomsten van het ChildRight Fund bedroegen in 2015
€ 137.849,= (2014 - € 148.875,=)

> Fondsenwerving
> Rentebaten

€ 131.397,=
€
6.452,=

Liquide middelen per 31-12-2015

€ 554.437,=

De stichtingslasten waren in 2015 als volgt samengesteld:
> Project en voorlichtingskosten
> Kosten organisatie

€
€

56.632,=
63.375,=

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.
Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen van de
Stichting in procenten van de som der lasten bedraagt 47%
Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen van de
Stichting in procenten van de som der baten bedraagt 42%

EEN BLIK OP 2015

De inkomsten waren in 2015 als volgt samengesteld:
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De toename van de liquide middelen van € 84.679,=,
alsmede het achterblijven van het percentage van de lasten
dat is besteed aan de doelstellingen, is veroorzaakt door het
uitblijven van passende projecten, een vertraging bij het
LMUC/Stolen Childhood (zie projecten) en éénmalige
ondersteuningen die, mede op verzoek van de
desbetreffende projecten, zijn verschoven naar januari 2016.
Het feitelijke netto werkkapitaal laat een kleine toename zien
van € 18.000,= en is daarmee relatief constant.
(2014 : € 472.000,= 2015: € 482.000,=)
De algemene reserve van de stichting is in enige mate
teruggelopen met een som van € 18.687 hetgeen binnen het
raam der verwachtingen ligt.
De inkomsten door fondsenwerving was in 2014 € 142.308,=
en bleef in 2015 steken op € 131.397,=
De reden hiervoor is in het voorwoord reeds aan de orde
geweest.
Hoewel de kosten voor de organisatie t.o.v. 2014 in enige
mate zijn toegenomen zijn ze ten opzichte van het budget
25% lager uitgekomen hetgeen betekent dat er een gelijke
tred is met de omzet en de projectondersteuningen.
Teneinde een maximale spreiding aan te brengen in de
reserves van het ChildRight Fund is besloten de ASN bank
toe te voegen hetgeen in de jaarrekening is weergegeven.
In januari 2016 zal een Gala plaatsvinden hetgeen vrijwel
kostenneutraal wordt georganiseerd en tijdens welke
verschillende projecten zich zullen presenteren aan het
Nederlandse publiek. Tijdens dit Gala wordt ook intensief
ingezet op fondsenwerving.

EEN BLIK OP 2015

Ten opzichten van 2014 en 2015 vallen een aantal zaken op:

De uitgaven i.vm. de ondersteuning van de projecten zal in
2016 dan ook een relatief hoog bedrag zijn hetgeen wel ten
koste is gegaan van de projectondersteuning in 2015. Het
bestuur echter blijft van mening dat projectondersteuning
alleen kan plaatsvinden als een maximale verantwoording
mogelijk is. Het fluctuerende beeld van de ondersteuning
vindt daar haar fundatie.
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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.

Jaarlijkse ondersteuning van projecten. Dit betreft in alle
gevallen het (mede) ondersteunen van opvangtehuizen,
scholing, medische zorg, voeding enz.
Dit soort verplichtingen worden jaarlijks geëvalueerd.

C.

Spontane éénmalige donaties. Dit betreft het honoreren
van oproepen na ernstige calamiteiten zoals bijv.
(natuur)rampen.

Altijd staat “het kind” centraal en worden alleen aanvragen
gehonoreerd die een direct verband met kinderen hebben.
Op de volgende pagina’s zijn de projecten nader omschreven.
ChildRight probeert zo goed mogelijk in contact te blijven met haar
donateurs, partners, sponsors en andere enthousiaste mensen
doch heeft nu eenmaal financiële beperkingen. Onze financiële
middelen worden in zijn geheel beschikbaar gesteld door sponsors
en donateurs en worden aangewend voor de kinderen. Er worden
geen gelden vrijgemaakt voor het maken van mooie nieuwsbrieven
en folders. Natuurlijk is onze website - www.childright.nl - een
geweldig communicatieplatform maar ook facebook is een medium
dat we gebruiken. Het is goedkoop, direct, eenvoudig en voor
(vrijwel) iedereen bereikbaar. Wordt onze “vriend” op facebook en
volg ons real-time.
Omdat het ons gegund is het geld van onze donateurs te besteden
aan de minder bedeelde kinderen in deze wereld, en er erg veel
goede doelen zijn, heeft het ChildRight Fund een 100%
transparantiebeleid ingevoerd. De jaarcijfers samen met dit
jaarverslag zijn daar voorbeelden van. Onze site en facebook
vormen de communicatieplatformen. Heeft u een mening, ideeën,
opmerkingen of aanmerkingen, schroom dan niet om contact met
ons op te nemen. De post, de telefoon en e-mail kunnen daarvoor
gebruikt worden, en een bezoek aan ons kantoor worden altijd op
prijs gesteld.

PROJECTEN 2015

Het ChildRight Fund ondersteunt een aantal projecten welke als
volgt kunnen worden onderverdeeld:
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Overzicht projecten 2015

Ook nu ondersteund ChildRight dit initiatief weer op
recommendatie van Nobel Price Winner Mw. Maguire. Kinderen
leven in oorlog. straatkinderen worden liefedvol opgevangen door
vrijwilligers die zich voor hen inzetten het leven beetje dragelijk te
maken door toch scholing/lessen te krijgen,maar ook kleding en
dekens tegen de extreme koude winters etc. Ook ouders worden
zo nu en dan gesteund met een zak rijst en kan met olie om te
kunnen koken.

Naam project
: st Harold v Zundert
Land
: NL
Ondersteuning 2015 : 750,Deze financiele ondersteuning komt terecht bij kinderen die 1 of
beide ouders moeten missen door een ongeluk of ziekte.
Met een aantal gaan zij een dagje uit, de ene keer naar een
pretpark of bijv dierentuin of een kartingbaan. Dit keer betrof het de
kartingbaan en heeft in 2015 plaatsgevonden in Breda. Childright
steunt ook dit NL initiatief van harte.

Naam project
: St Stinafo
Land
: NL
Ondersteuning 2015 : 2.500,-

PROJECTEN 2015

Naam project
: Afghan Volunteers Kabul
Land
: Afghanistan
Ondersteuning 2015 : 2.700,-

Gehandicapte kinderen met een beperking, geestelijke,
lichamelijke, meervoudige, zintuigelijke en chronische ziekte hulp
bieden. Leren, luisteren en inspireren en laten genieten door
muziek van diverse stijlen in workshops in Den Haag en regio.
Project is voor schooljaar 2015-2016 en is voor kinderen van
speciaal onderwijs.
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Naam project
: st Flor Ayuda
Land
: Guatamala
Ondersteuning 2015 : € 11.000

Naam project
: Melissa Cosgrove Foundation
Sanuk day Care centre Thailand
Land
: Jomtien Thailand
Ondersteuning 2015 : € 3.000,Dagopvang ca 60 kinderen van voornamelijk migranten ouders uit
naburige landen. Deze ouders zijn hele dag van vroeg tot laat weg.
Nu kunnen de kinderen naar de dagopvang waar zij kunnen slapen
eten spelen/leren en verzorgd worden in hygiene. Project is
gestopt einde jaar omdat politie de migranten terug stuurde naar
eigen land omdat zij geen verblijfsvergunningen hebben.

Naam project
: st Kolewa
Land
: Bali Indonesie
Ondersteuning 2015 : € 2.000
Financiele ondersteuning voor kindjes die geopereerd moeten
worden aan open gehemelte, hazelipjes en brandwonden etc
Ouders kunnen dit zelf niet bekostigen door armoede. Childright
steunt deze kinderen zodat zij een een gezonde toekomst
tegemoet kunnen gaan, omdat zij anders niet geaccepteerd
worden.

Naam project
: St beautifull kidz Namibie
Land
: Namibie
Ondersteuning 2015 : 2.750,-

PROJECTEN 2015

Dr Bloemschool in Guatamala waar ca 30 kinderen lager
onderwijs kunnen genieten en 15 studenten door kunnen leren
voor een beroep omdat childright deze financieel per maand kan
blijven ondersteunen.

Kleuterschool van ca 60 kinderen (3 klasjes)in Ovitoto dat ten
noorden ligt van Windhoek in Namibie en erg arm is en waar vaak
scholing niet mogelijk is door de verre afstanden. ChildRight heeft
gemeend dit te moeten ondersteunen voor diverse school en
lesmaterialen en hygienemiddelen.
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Naam project
: Stolen Childhood LMUC(Pondag/Peul)
Land
: Nederland
Ondersteuning 2014 : € 00,00

Professor Dr. W.C. Peul en zijn medisch team zullen dit volledig in
kaart brengen en trachten om overheid en verzekeringsbranche te
interesseren waardoor kinderen een gezonde start kunnen maken.
Ook de kinderen welke helaas met complicaties ter wereld komen.
Voor dit project heeft het ChildRight Fund een reservering
opgenomen van € 40.000,= maar dit zal pas beschikbaar komen
wanneer het gehele project is uitgewerkt en de controlemomenten
zijn benoemd.

Naam project
: st. Fahari Foundation Centre
Land
: Bomani - Kenia
Ondersteuning 2015 : € 3.316.76
ca 51 weeskinderen wonen en worden verzorgd in het Fahari
foundation en rescue center Bomani (Mtwapa, Kenia) De donatie
van ChildRight is gebruikt voor een baby couveuse voor het
aangelegen Swiss Kenia en een aantal schooluniformen die nodig
aan vervanging toe waren.

PROJECTEN 2015

Door middel van onderzoek zal gezocht worden naar een richtlijn
wat diverse complicaties en trauma's bij geboorte, sneller en
effectiever in beeld kan brengen.
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Informatievoorziening 2015

►

De website hebben we goed actueel kunnen houden en
heeft qua transparantie wederom stappen voorwaarts
genomen.

►

Tijdens een groot aantal kleinere presentaties in Nederland
heeft het bestuur (of leden daarvan) een beeld geschetst
van de treurige situatie waarin sommige kinderen zich
bevinden. Dit alles maakt deel uit van onze wens de
bewustwording te vergroten en betrokkenheid te realiseren.

►

Op verschillende locaties binnen de Nederlandse grenzen
zijn onze vrijwilligers aanwezig geweest om de misstanden
onder de aandacht te brengen en oplossingen aan te
dragen. naast deze uitgebreide specifieke informatievoorziening hebben onze medewerkers getracht het publiek te
enthousiasmeren voor het ChildRight Fund maar ook het
ondersteunen van Goede Doelen in het algemeen.

►

De geplande kunstveiling hebben wij moeten annuleren
omdat we het niet volledig kostenneutraal voor elkaar
konden krijgen.

►

De voorbereidingen zijn gestart voor een Gala (jan. 2016)
gecombineerd met een kunstveiling. Tijdens dit Gala zullen
de meeste van onze projecten aanwezig zijn en extra
ondersteuning ontvangen. Hier zijn reserveringen voor
opgenomen in het budget.

►

De geheel opgeknapte dubbeldekker is nu voorzien van
uitgebreid beeldmateriaal zodat bezoekers intensief kennis
kunnen maken met onze projecten maar zich ook een
beter beeld kunnen schetsen van de miserabele situatie
waarin veel kinderen verkeren en de bijzondere zaken die
het ChildRight Fund kan realiseren. Op deze wijze tracht
het ChildRight Fund ook de nieuwe generatie bewust te
maken van de problemen die sommige kinderen ondervinden en welke kansen er voor hen liggen om op een
positieve wijze te blijven werken aan deze misstanden.

INFORMATIEVOORZIEING

Ook in 2015 is het ons gelukt alle doelstellingen te realiseren en
ook nu hebben wij zwaar moeten ‘leunen’ op onze vrijwilligers.
Onze dank en bewondering voor deze groep mensen is dan ook
uitzonderlijk groot. De volgende zaken zijn aan de orde geweest;
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Fondsenwerving

Mede door de bereidwilligheid van een groot aantal vrijwilligers
hebben er in 2015 verschillende vormen van fondsenwerving
plaatsgevonden.
Deze beperkte vorm in combinatie met de economische problemen
en het vluchtelingenvraagstuk geeft nog altijd een krimpend beeld
van het aantal donateurs. Dit lag al sinds enkele jaren in de lijn der
verwachting wat voor het bestuur van het ChildRight Fund om een
defensief en voorzichtig financieel beleid te volgen. Mede door
deze voorzichtige (zuinige) wijze van acteren heeft het teruglopend
aantal donateurs geen nadelige consequenties voor de projecten
die wij ondersteunen. Natuurlijk is het wel van belang om het
aantal donateurs de komende jaren weer te laten groeien.
In 2016 zal het ChildRight Fund dan ook zoeken naar een
samenwerking met gespecialiseerde organisaties op het gebied
van fondsenwerving. Dat de kosten en de baten onze hoogst
mogelijke aandacht hebben, moge duidelijk zijn.

FONDSENWERVING

Het bestaansrecht van het ChildRight Fund wordt geheel en
uitsluitend gevormd door onze donateurs. Het is dan ook niet
vreemd dat het werven van donateurs een relatief hoge prioriteit
heeft doch met beperkte middelen uitgevoerd dient te worden.
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Communicatiebeleid

Een belangrijk platform vormt onze website (www.childright.nl) die
wij in een nieuw jasje hebben gegoten.
Een nadeel van de relatief kleine organisatie die het ChildRight is,
is dat wij moeite hebben de website constant up-to-date te houden.
Dat is natuurlijk een effect van het werken met vrijwel uitsluitend
vrijwilligers maar zal in 2015 verbeterd moeten worden.
Nieuwsbrieven worden (nog) niet verstuurd omdat de portokosten
niet passen binnen onze financiële doelstellingen. Zoals al eerder
gemeld zijn onze website, email en facebook onze communicatie
platforms. Omdat mailverkeer voor alle betrokken partijen kosteloos
is, heeft dit dan ook onze nadrukkelijke voorkeur.
Wij hopen in de naaste toekomst nog altijd een sponsor te vinden
voor een nieuwsbrief aan onze donateurs.

COMMUNICATIE

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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Keurmerken

RfB-keurmerk
Het ChildRight Fund beschikt wederom over een RfB-keurmerk
voor de periode maart 2015 tot maart 2016.
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.
Keurmerk Goede Doelen
In 2013 heeft Het ChildRight Fund ook het Keurmerk Goede
Doelen verkregen. Tezamen met het ANBI en het RfB keurmerk
alsmede de jaarlijkse RA accountantscontrole door BDO meent het
bestuur een optimale transparantie te hebben gecombineerd met
een maximale zekerheid voor onze donateurs en sponsors.
Nieuw Keurmerk
Op initiatief van de overheid komt er in 2016 een nieuw keurmerk
Goede Doelen tot stand die de bovenstaande keurmerken zal gaan
vervangen. ten tijde van dit schrijven was nog niet volledig bekend
op welke wijze dit georganiseerd zal worden, wat de eisen en
voorwaarden zijn en welke procedure gevolgd dient te worden.
Het is helder dat het ChildRight Fund haar relaties de grootst
mogelijke zekerheid wil geven dat beschikbaar gestelde penningen
juist worden aangewend en het bestuur volgt de ontwikkelingen
dan ook op de voet. Tevens is er nauw overleg tussen het bestuur
van het ChildRight Fund en de besturen van de verschillende
certificerende instanties zodat wij in staat zullen zijn ontwikkelingen
op dit gebied om te zetten in strategie en doelstellingen. Via onze
website houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

KEURMERKEN

ANBI
In 2015 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.

BDO Accountants
Al de door ons aangeleverde financiële transacties staan onder
algehele controle van BDO accountants die ook 2015 weer een
volledige controle hebben uitgevoerd en het ChildRight Fund
wederom heeft voorzien van een goedkeurende controleverklaring. (deze treft u op onze website aan)
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Doelstellingen 2016

>

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

>

Het uitbreiden van het korps van vrijwilligers.

>

De communicatie met onze donateurs. Hierbij zijn
actualiteit, volledigheid en transparantie de kernwaarden.
De kinderen die wij ondersteunen danken die steun niet
aan het ChildRight Fund maar aan de donateurs van het
ChildRight Fund. Het is onze plicht en opdracht om onze
donateurs klip en klaar te informeren, zaken weer te geven
zoals zij werkelijk zijn en zaken dus niet mooier
afschilderen. Onze donateurs hebben dat recht, de
kinderen verdienen het en wij zien het als één van onze
opdrachten.

>

Het uitbreiden van het korps der laureaten.

>

Het blijven ondersteunen van de lopende projecten en dit
aantal op een verantwoorde wijze uitbreiden.

>

Het organiseren van enkele kleinschalige evenementen
met als doel de bewustwording van het publiek te
beïnvloeden.

>

Het optimaal actueel houden van onze website.

>

Het organiseren van een Gala in ’s Gravenhage dat plaats
zal gaan vinden in januari 2016.

>

Het treffen van verdere voorbereidingen voor de productie
van een Nobel-ChildRight boek.

DOELSTELLINGEN

Voor 2016 zijn de volgende doelstellingen van toepassing:
(in willekeurige volgorde)
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Budget 2016
€ 412.000,=
€ 176.000,=
€ 150.000,=
€ 30.000,=
€ 50.400,=
€ 24.000,=

Budget 2017
Stichtingsvermogen …………………
Verwachte inkomsten ……………….
Ondersteuning projecten ……………
Informatieverstrekking ………………
Overige kosten ………………………
Reservering calamiteitenhulp ………

€ 247.000,=
€ 113.000,=
€ 160.000,=
€ 40.000,=
€ 54.000,=
€ 24.000,=

Budget 2018
Stichtingsvermogen …………………
Verwachte inkomsten ……………….
Ondersteuning projecten ……………
Informatieverstrekking ………………
Overige kosten ………………………
Reservering calamiteitenhulp ………

€ 56.000,=
€ 139.000,=
€ 200.000,=
€ 42.000,=
€ 57.600,=
€ 30.000,=

Zoals reeds eerder vermeld heeft het bestuur besloten eerder
gereserveerde gelden toe te kennen aan de projecten en het
ondersteunen van (nieuwe) projecten te intensiveren.
Zichtbaar is een reductie van het stichtingsvermogen hetgeen
geheel in lijn der verwachtingen is. Het bestuur wenst voldoende
reserves te behouden om aangegane meerjarige verplichtingen te
kunnen blijven garanderen en aanvullend daarom een (bescheiden)
bedrag beschikbaar te houden voor spoedhulp en calamiteiten. Er
worden geen hogere kosten verwacht voor de organisatie zelf.
Deze blijft in de huidige bescheiden vorm gehandhaafd.

BUDGET 2016 - 2018

Stichtingsvermogen …………………
Verwachte inkomsten ……………….
Ondersteuning projecten ……………
Informatieverstrekking ………………
Overige kosten ………………………
Reservering calamiteitenhulp ………
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Tot slot

In het kader van ons beleid t.a.v. “organisatiekosten” hecht het
bestuur er aan nogmaals te vermelden dat het ChildRight Fund ook
in 2015 slechts één medewerkster in dienst heeft gehad tegen een
minimaal salaris en de huisvestigingskosten zeer laag gehouden
zijn. 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.
Wellicht heeft u via verschillende kanalen vernomen dat het
ChildRight Fund in 2007 ernstig in diskrediet is gebracht. Verder
ongefundeerde berichten gaven aan dat er sprake was van
financiële malversaties binnen ons organisatie hetgeen altijd met
klem door het bestuur is ontkent. Toch heeft het O.M. destijds
besloten een onderzoek in te stellen. Het doet ons deugt mede te
kunnen delen dat het O.M. na 8 jaar!! onderzoek nu eindelijk heeft
aangegeven dat er geen grond bestaat voor de beschuldigingen en
er ook geen aanwijzingen zijn gevonden die de aantijgingen
kunnen onderbouwen of er zelfs aanleiding voor kunnen geven.
Het is helder dat het bestuur van het ChildRight Fund en al haar
relaties blij zijn dat deze nare periode afgesloten kan worden maar
het bestuur blijft in het ongewisse over de reden waarom bepaalde
personen deze aantijgingen hebben geventileerd zeker gezien het
feit dat er geen aanleiding voor was, geen fundatie voor bestond en
geen onderbouwing voor was. Het bestuur is zich nu dan ook aan
het beraden over eventuele stappen tegen de personen die willens
en wetens het ChildRight Fund hebben trachten te beschadigen.

TOT SLOT

Het ChildRight Fund merkt een afname van het aantal donateurs
en sponsors waardoor nog altijd reserves in enige mate
aangesproken moeten worden. Op zich geen probleem omdat
immers daarom het bestuur de afgelopen jaren reserves heeft
opgebouwd. Een afname daarvan ligt geheel in lijn met de plannen
en heeft geen enkel effect op het acteren van de organisatie en de
mate waarin zij ondersteuning realiseert. Het is helder dat een diep
respect en dankbaarheid voor alle donateurs en vrijwilligers op zijn
plaats is.

Het ChildRight Fund heeft dit verslag opgemaakt op basis van
adviezen, 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.
Het ChildRight Fund.
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