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Op de pagina´s 8, 9 en 10 worden de inkomsten en de
uitgaven nader toegelicht. Verwezen wordt naar de
jaarcijfers zoals deze door accountantskantoor BDO
zijn samengesteld en goedgekeurd. Ten behoeven van
een optimale transparantie heeft het bestuur er voor
gekozen bepaalde posten separaat weer te geven
zodat een meer helder beeld ontstaat van de financiële
gang van zaken dan een relatief ingewikkeld officieel
rapport van een accountantsbureau geeft.
Het is helder dat het bestuur gaarne bereid is nadere
toelichtingen te geven op alle hiernaast weergegeven
onderwerpen.

Januari 2019
Het bestuur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagina 1 van 30

VOORWOORD
Reeds in 2015 heeft het bestuur vastgesteld dat er
sprake is van onrust in de samenleving hetgeen, onder
andere, wordt veroorzaakt door het vluchtelingen‐
vraagstuk waar de Westerse wereld zich mee
geconfronteerd ziet. Ook de opkomst van publieke
agressie absorbeert de aandacht van veel mensen. Dit
alles is helaas in 2018 daadwerkelijk ook aan de orde.
Hoewel het niet wetenschappelijk onderbouwd kan
worden, meent het bestuur vast te moeten stellen dat
deze verschuiving van aandacht ook nog steeds
gevolgen heeft voor de Goede Doelen. Werving van
donateurs en het verkrijgen van voldoende financiële
middelen lijkt het beeld van een neergaande spiraal op
te roepen.
Het is helder dat de grotere organisaties veel middelen
in kunnen schakelen om inkomsten te borgen en
daarmee de ondersteuning op een bepaald niveau te
kunnen houden. De kleinere organisaties beschikken
over minder mogelijkheden en ondervinden op dat
gebied dan ook meer problemen.
Het ChildRight Fund kent geen ondersteuning uit
publieke middelen en moet daarom geheel zelfstandig
zorgen voor een gezonde verhouding tussen inkomsten
en uitgaven terwijl het blijvend ondersteunen van de
minder bedeelde kinderen altijd de hoogste prioriteit
houdt.

Voor 2019 en 2020 heeft het ChildRight Fund weer een
groot aantal doelstellingen geformuleerd. In dit verslag
maken wij u deelgenoot van deze punten die alle ten
doel hebben om met minimale middelen een maximaal
effect te genereren. Ondanks de beperkte media
aandacht, het uitblijven van enige ondersteuning van
de overheid en een langzaam maar zeker slinkend
aantal donateurs, zal het ChildRight Fund ook in 2018
er voor zorgen dat alle minder bedeelde kinderen die
een beroep op ons doen, gehoord worden. Daar wij de
omstandigheden dat toelaten zullen wij helpen. En
tegelijk zullen wij onze organisatie op details
verbeteren. Dat wij in 2018 de mogelijkheid hebben
gekregen om op veel plaatsen in de wereld een klein
verschil te kunnen maken maakt het bestuur nederig
en dankbaar.
Onze dank gaat dan ook uit naar al onze donateurs en
al onze vrijwilligers. Zonder hen zou dit alles niet
mogelijk zijn.
31 december 2018
Namens het ChildRight Fund bestuur,
Voorzitter Dhr. N. Verwoerd

Het ChildRight Fund is een relatief kleine organisatie
die zich richt op een minder zichtbare groep. De
kinderen die op een onfortuinlijke plek geboren zijn en
in ongelukkige omstandigheden op moeten groeien.
Ondanks alle pogingen van het ChildRight Fund ten
spijt, nog altijd een groep die in de media onvoldoende
aandacht krijgt hetgeen zeker in 2018 het geval was.
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INLEIDING
Het ChildRight Fund is opgericht in 1994 door de
Nederlandse econometrist Nobelprijswinnaar Prof. Jan
Tinbergen († 1994) en Prof. Dr. Ton van der Meer (†
2011)

Deze doelstellingen hebben wij geformuleerd in het
ChildRight Fund Handvest en worden uitgevoerd
conform de richtlijnen van ANBI. Het geheel staat
onder financiële controle van BDO Accountants.

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.

Er hebben al in 2017 grote veranderingen plaats‐
gevonden in de wereld van de certificerende instanties.
Door het S.B.F. (Samenwerkende Brancheorganisaties
Filantropie) hebben, onder aanvoering van de
overheid, nieuwe normen gesteld.

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”.

ChildRight Fund heeft de aanvraag voor een
certificering gedaan en, ten tijde van dit schrijven, zijn
de controles en overleg nog in volle gang. Het bestuur
gaat er van uit dat een officiële certificering plaats zal
vinden. Tot die tijd zijn de bestaande certificaten, zoals
hierboven genoemd.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

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.
Nobelprijswinnaars die inmiddels het wereldse voor
hert eeuwige hebben verwisseld worden bij het
ChildRight Fund opgenomen in de eregalerij die u op
onze website aantreft.
Dit jaarverslag geeft een beeld van de situatie van het
afgelopen jaar in relatie tot de doelstellingen.
Prof. Dr. Simon van der Meer
(1924 ‐ 2011)
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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.
Het ChildRight Fund wenst deze doelstellingen zoveel
mogelijk aan haar donateurs en supporters te
garanderen. Het is daarom dat:

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.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

.

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.

.
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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. Vluchtelingen, aidswezen, kind slaven,
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 …….

Zoals elders in dit verslag weergegeven, zal het
bestuur, i.s.m. andere deskundige partijen, haar
statuten en handvest tegen het licht houden en,
indien gewenst, aanpassen.
Dit betekent dat de missie van het ChildRight Fund
mogelijk in de naaste toekomst anders verwoord
zal worden.
Helder is en blijft dat het ChildRight Fund zich zal
inzetten voor die kinderen die niet gehoord
worden, die minder bedeeld zijn en die zich
bevinden in een uitzichtloze positie.
Al onze donateurs, vrijwilligers en het bestuur
hebben zich ten doel gesteld hier iets aan te doen.
Hoe dan ook!
Dat zal onder invloed van een gemoderniseerde
missie niet veranderen.

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.
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DE ORGANISATIE
De ChildRight Fund organisatie bestaat in 2018 uit :
> Dhr. (Niek) N. Verwoerd
Bestuur ‐ Projecten
Verantwoordelijk voor de continuïteit en de
kwaliteit van de bestaande projecten en het
acceptatiebeleid van nieuwe projecten.

> 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.

> 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.

Mevr. Rosina Louwaars is de echtgenote van
onze ere‐voorzitter hetgeen verklaard
waarom zij een ongelooflijk aantal uren
besteedt 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.

Toelichting: Alle bestuursleden acteren onbezoldigd
n ontvangen ook geen enkele onkostenvergoeding of
andere gelden in welke vorm dan ook.

Samen met een aantal vrijwilligers is Rosina
tevens verantwoordelijk voor de begeleiding
van de door het ChildRight Fund
geïnitieerde projecten.

Eind 2018 is de heer Brochard benoemd tot
onbezoldigd ere‐voorzitter voor zijn verdiensten. Zijn
vacature is ingevuld door de heer Niek Verwoerd.
Deze openstaande functie is per heden vacant.

--------------------

.
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DE ORGANISATIE
De voorzitter heeft frequent 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.
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.
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 de richtlijnen van
keurmerken. Wel heeft het bestuur uitgesproken dat,
indien de organisatie groeit, dit op termijn een
toegevoegde waarde kan hebben.

Ook die doelstelling is gerealiseerd doch kent geen
ultieme voltooiing. Het versterken van ons korps is
een doorlopend proces.
Toelichting korps vrijwilligers ultimo 2018
Secretarieel
Incidenteel
Buschauffeur
Website
Nieuwsbrief e.d.
Administratief
Nobeladministratie

2
8
3
1
1
2 + BDO
1

We zijn nog op zoek naar extra dames en heren voor
voorlichting tijdens grote evenementen in Nederland.
Hiervoor wordt ook de eigen ChildRight Engelse
dubbeldekker ingeschakeld.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

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 al dan niet, gesponsorde
vrijwilligers worden uitgevoerd (zie ‘toelichting’).
Uitbreiding van het korps der vrijwilligers wordt dan
ook gezocht in de persoonlijke relatiekring van de
bestuursleden, bestaande vrijwilligers en andere bij
het ChildRight Fund betrokken partijen.
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INKOMSTEN
Het ChildRight Fund verzorgt haar eigen financiële
administratie doch heeft het opmaken van de
jaarcijfers, de controle en de goedkeuring
ondergebracht bij accountantsbureau B.D.O. te
Rotterdam.
Voor een volledig beeld van de financiële situatie
binnen het ChildRight Fund verwijzen wij dan ook
naar de volledige jaarcijfers zoals deze zijn opgemaakt
door B.D.O. en die u aantreft op onze website.

Het ChildRight Fund hanteert de richtlijn 650 op haar
jaarverslaggeving. Richtlijn 650 is een specifiek
ontwikkelde
richtlijn
voor
fondsenwervende
instanties en instellingen zoals het ChildRight Fund en
is onder andere bedoeld een transparante
verslaglegging te bewerkstelligen.
Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen
van de Stichting in procenten van de som der lasten
bedraagt 70%.
Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen
van de Stichting in procenten van de som der baten
bedraagt 80%.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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UITGAVEN
Het ChildRight Fund verzorgt haar eigen financiële
administratie doch heeft het opmaken van de
jaarcijfers, de controle en de goedkeuring
ondergebracht bij accountantsbureau B.D.O. te
Rotterdam.
Voor een volledig beeld van de financiële situatie
binnen het ChildRight Fund verwijzen wij dan ook
naar de volledige jaarcijfers zoals deze zijn opgemaakt
door B.D.O. en die u aantreft op onze website.

Het ChildRight Fund hanteert een defensief financieel
beleid. Dit betekent dat er voldoende financiële
middelen beschikbaar moeten blijven zodat
bestaande verplichtingen (ondersteuning projecten)
ongestoord plaats kunnen blijven vinden, ook
wanneer de inkomsten onvoldoende zijn.
Daarnaast heeft het bestuur besloten ook een bedrag
beschikbaar te houden voor plotselinge noodhulp
indien dat nodig is.
Het toekennen van ondersteuning aan projecten kent
een zeer strak regiem omdat helaas misbruik van
financiële middelen ook in de derde wereld
voorkomt.
De financiële reserves van het ChildRight Fund zullen
de komende drie jaren slinken omdat wij in staat zijn
meer projecten te gaan ondersteunen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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TOELICHTING
Loonkosten
Ook in 2018 hebben wij geen groei in de loonkosten
gezien hoewel er een kleine toename is gekomen in
de vrijwilligersbijdrage hetgeen te maken heeft met
extra inzet tijdens evenementen zoals Gala etc.

Donateurs
Voor het onderhouden van de bestaande donateurs
en het werven van nieuwe zijn (beperkte) kosten niet
te voorkomen. In dit geval betreft het voornamelijk
incassokosten, presentaties en social media.

Accountantskosten
Dit is een relatief hoog bedrag maar het bestuur
hecht aan een optimale transparantie en een
smetteloze administratie. Binnen het bestuur is enige
jaren geleden besloten een accountantskantoor van
naam en faam bij onze organisatie te betrekken en
tot op heden levert B.D.O. accountants een bijdrage
aan de professionalisering van onze organisatie die
deze kosten verantwoord maakt.

Kosten Gala 2018
Het ChildRight Gala wordt om het jaar gehouden in
het Kurhaus te Scheveningen. Ook in 2018 konden wij
ons verheugen in een enorme aandacht van de media
en hebben wij een zeer succesvol evenement neer
kunnen zetten. De totale opbrengsten van het Gala
overschreden onze verwachtingen waardoor wij een
dag later een bedrag van € 162.000,‐ konden
overschrijven aan de verschillende projecten.
De kosten zijn door sponsoring, donaties etc. uiterst
gering en overzichtelijk in de finan.verslaglegging.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Juridische kosten
Het doet ons deugt vast te stellen dat het Childright
Fund in 2018 geen beroep heeft hoeven doen op
enige juridische ondersteuning. Het gebudgetteerde
bedrag komt daarmee in zijn geheel vrij te vallen.
Besloten is om voor 2018 het CRF d.m.v.
verzekeringspolis ARAG te verzekeren van minimale
juridische ondersteuning.
Keurmerken
Wij voelen ons verplicht om de meest belangrijke
keurmerk(en) te dragen en helaas zijn daar kosten
aan verbonden.
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PROJECTEN
Het ChildRight Fund ondersteunt een groot aantal
projecten die als volgt worden onderverdeeld:
Eenmalige donaties
aan projecten die een specifieke wens hebben geuit.
Dit betreft in de meeste gevallen het honoreren van
indirecte uitgaven t.b.v. kinderen zoals bijvoorbeeld
transportmiddelen, meubilair e.d.
Jaarlijkse ondersteuning
van projecten. Dit betreft in alle gevallen het
(mede)ondersteunen van opvangtehuizen, scholing,
medische zorg, voeding enz. Dit soort verplichtingen
worden jaarlijks gedevalueerd.
Spontane eenmalige donaties.
Dit betreft het honoreren van oproepen na ernstige
calamiteiten zoals bijvoorbeeld (natuur)rampen.
In alle gevallen staat “het kind” centraal en worden
alleen aanvragen gehonoreerd die een direct verband
met kinderen hebben. In dit jaarverslag worden de
projecten summier omschreven. Voor een meer
uitgebreide kennismaking met de projecten verwijzen
wij u graag naar onze website.

Natuurlijk is onze website www.childright.nl) een
prima communicatieplatform maar ook facebook is
een kanaal waar wij volledig gebruik van maken. Dit
kanaal is relatief goedkoop en eenvoudig en bereikt
een enorme groep mensen. Wordt ook onze vriend
op facebook en volg ons real‐time!
Omdat het ons gegund is mede middelen van
anderen aan te wenden om de wereld van de
kinderen een beetje beter te maken, hanteren wij een
100% transparantie beleid. De jaarcijfers, samen met
dit verslag, zijn daar voorbeelden van.
Heeft u vragen, meningen, ideeën of opmerkingen,
schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij
zijn dankbaar voor de mogelijkheid die ons geboden is
en willen graag met u over relevante onderwerpen
van gedachten wisselen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

De financiële middelen van het ChildRight Fund
worden in zijn geheel beschikbaar gesteld door
sponsors, donateurs en mensen die eenmalige giften
toekennen wat in het geval van speciale
gelegenheden gebeurt.
Alle bedragen die wij ontvangen worden gebruikt
voor de directe en indirecte ondersteuning en voor
het in stand houden van ons (beperkte) kantoor. Er
worden geen gelden vrijgemaakt voor het opmaken
van mooie nieuwsbrieven en folders.
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PROJECTEN
Land
Plaats
Naam
Bedrag

OEGANDA
Kayunga ‐ Uganda
Bondeko
€ 10.000,‐

Scholing voor kansarme kinderen uit omringende
dorpen Kayunga, Gombe, Bugembegembe en Senge
tussen de 5 jaar‐13 jaar
Elk jaar kunnen er ca 235 kinderen naar school. Dit
project is op advies van Nobel Prof Dr.B. Feringa
door CRF en via hun projectmaatstaven gesponsord.

Land
Plaats
Naam
Bedrag

GUATAMALA
Sacoj Chiquito
Dr Bloemschool
€ 7.900,‐

Scholing voor een lokale school voor ca. 30 zeer arme
kinderen.

Land
Plaats
Naam
Bedrag

Land
Plaats
Naam
Bedrag

NEPAL
Pokhara
Bachi Amaa
€ 7.900,‐

Opvang kinderen met handicap of ziekte als lepra ,
zonder ouders, zieke ouder(s) of die een moeilijke
thuis situatie hebben, opvangen in aardbeving
bestendig huis.

Land
Plaats
Naam
Bedrag

INDONESIE
Denpasar
Kolewa
€ 12.900,‐

Kinderen geboren met een hazenlip, open
gehemelte, hoorstoornis of ernstige brandwonden
operaties mogelijk te maken zodat zij weer
“normaal” deel uit kunnen maken van de
gemeenschap. Kinderen vanuit Bali of omliggende
eilanden worden naar opvanghuis gebracht. Jaarlijks
ca. 120 kinderen

THAILAND
Chonburi
Childright day care centre /HHN
€ 13.900,‐

Maandelijkse financiële ondersteuning voor
dagopvang van ca 80 hoofdzakelijk migranten
kinderen uit oa Cambodja en Myanmar. Deze
kinderen blijven nu niet moederziel alleen in de
kampen maar krijgen veiligheid, onderwijs, en 1ste
levensbehoeften.
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PROJECTEN
Land

INDONESIE

Plaats Pare op Java
Naam Smaragd
Bedrag € 7.900,‐
Kindertehuis Kasih Karunia waar ca 51 kinderen
niet gewenste kinderen liefdevol opgevangen en
verzorging, aandacht en onderwijs ontvangen.
.
Land
OEGANDA
Plaats Kampala
Naam Hart v kinderen
Bedrag € 15.900,‐
Veel kinderen hebben nog nooit op een matras
geslapen. Meestal slapen ze op wat oude kleding,
matje, stro karton of plastic. Daarom worden in de
armoedige gemeenschappen rondom Kampla
matraspakketten uitgedeeld die bestaan uit een
matras, deken en muskietennet. Het muskietennet
beschermd hen tegen malaria (een vd dodelijkste
ziekten in Oeganda).

Land
Plaats
Naam
Bedrag

Land
Plaats
Naam
Bedrag

KENIA
Bomani‐ Mombassa
Fahari – Trots foundation
€ 19.800,‐

Op dit moment 61 kansarme kinderen die wees zijn of
uit een‐oudergezin komen helpen naar een
zelfredzaam bestaan. Onderdak, voeding en medische
zorg krijgen en alle kinderen gaan naar school.

Land
Plaats
Naam
Bedrag

CONGO
Mitendi‐ Kinshasa (DRC)
Tosangana
€ 7.900,‐

Le Complexe Scolaire les petits Artistes. 1ste
levensbehoefte is water. Deze school voor kansarme
kinderen tussen de 3‐15 jaar in krijgt dit jaar een
nieuwe watertank en zal het water aangelegd worden
door het schoolgebouw. Deze kwetsbare kinderen
krijgen onderwijs naar zelfredzaamheid en sociale
integratie.

NEDERLAND
zuid Nederland
Harold v Zundert
€ 15.900,‐

Organiseren van onvergetelijke activiteiten voor ca
75 kinderen (in de basisschoolleeftijd) van o.a. jong
overleden ouders. Dit draagt zeker bij aan de
rouwverwerking en worden de activiteiten ervaren
als waardevol bij het verwerken van een trauma.
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PROJECTEN
Land
Plaats
Naam
Bedrag

NAMIBIE
Windhoek en Ovitoto
Beautifull Kidz
€ 15.800,‐

Het zorgen voor wezen en kwetsbare kinderen in de
sloppenwijken van Namibie, specifiek in Windhoek en
Ovitoto. Dagopvang kleuterschool maaltijden,
jeugdclubs, huiswerk, computer en Engelse les. Met
deze interventie krijgen zij onderwijs, eten en
liefdevolle zorg en krijgen honderden kinderen een
betere kans op een goede toekomst.

Land
Plaats
Naam
Bedrag

HAITI
Port au Prince
Bon Repos Hart v Haiti
€ 7.900,‐

Kinderdorp Bon Repos waar wezen, half wezen en
andere kans arme kinderen een thuis vinden en de
ca 150 kinderen naar school kunnen gaan.
Onderhoud aan de huisjes is met regelmaat echt
nodig en de medische kosten zijn hoog. Eten en
drinken en kleding is erg welkom en het organiseren
van een jaarlijkse vakantieweek willen ze graag
blijven organiseren. De kids kijken er nu alweer naar
uit.

Land
Plaats
Naam
Bedrag

NEPAL
Dharan (Zuiden van Nepal)
Kinderen vd wereld
€ 7.900,‐

120 kinderen uit de lage kasten (16e) van 4 tm 12
jaar krijgen dagelijks een warme maaltijd en in de
ochtend een stuk fruit.(voedselprogramma) Zij
krijgen onderdak, voedsel, kleding, scholing op de
Diprendraschool zodat ze niet hoeven te werken
van hun ouders en zo een toekomst kunnen
opbouwen.
Land
THAILAND
Plaats Pattaya
Naam Asean Education Center/De Vaan Goosen
Bedrag € 7.900,‐
Jonge kinderen (ca 97)van imigranten uit
Cambodja en Brima krijgen onderwijs in het asean
education center en worden dagelijks opgevangen.
Ouders werken in de bouw en kinderen laten zij
dan achter.Zij worden opgehaald in vroege ochtend
en s avonds laat terug gebracht naar de
bouwvallige kampen.
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Land
Plaats
Naam
Bedrag

KENIA
Ruiru‐ Nairobi
BG‐High – Geen dak‐
€ 7.900,‐

Een lunch maaltijd per dag is het voedselprogramma
voor hoofdzakelijk (130) weeskinderen op school. Zij
komen uit achterstands situaties die gecreëerd zijn
door factoren waar ze zelf geen invloed op hebben
zoals weeskinderen, uit armoede gezinnen of uit
huis geplaatst zijn dor crisis situaties.

Land
Plaats
Naam
Bedrag

VIETNAM
Dien Bien,Son La, Ha Giang en Lang Son
child surgery
€ 7.900,‐

Operaties voor lichamelijk beperkte kinderen. Het
verbetert de situatie voor het hele gezin, zij worden
erop aangekeken een gebrekkig kind te hebben. De
geopereerde kinderen krijgen daarmee dezelfde
kansen als kinderen zonder gebreken en kunnen
bijvoorbeeld deelnemen aan het onderwijs en
worden niet meer gepest door andere kinderen. Een
7 tal medische diciplines zijn o.a. Ortho,
plastic,facial,eye,uro en tumors. Uit te breiden naar
ingevallen borstkassen en goedkope kunsthanden
met beweegbare vingers.
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Land
Plaats
Naam
Bedrag

KENIA Afrika
Malindi
blessed generation
€ 7.900,‐

120 weeskinderen verblijven in het childrens home in
Malindi. Zij krijgen nu 3 maaltijden per dag dankzij de
maandelijkse financiële bijdrage van Childright.
Land
Plaats
Naam
Bedrag

ROEMENIE
Oradea ‐Saniob
warm dak boven je hoofd
€ 7.900,‐

In dit kindertehuis Caritas wonen 22 kinderen zij
krijgen buiten onderdak en eerste levensbehoeften
begeleiding bij scholing en studie.

Land
Plaats
Naam
Bedrag

INDONESIE
Lodtunduh (Ubud) en Singaraja (Nrd Bali)
Sjaki‐Tari‐Us
€ 7.900,‐

Land
Plaats
Naam
Bedrag

INDONESIA
Batam
child support Indonesia
€ 15.800,‐

Kansarme kinderen uit de allerarmste lagen van de
bevolking een volledige schoolopleiding .Doordat deze
kinderen die anders gedoemd waren tot een leven in
armoede, een opleiding kunnen afronden hebben zij
een redelijk tot goede kans op de arbeidsmarkt
waardoor ook hun families een betere levenstandaard
zullen hebben.
Land
Plaats
Naam
Bedrag

CONGO
Insiki/Kisantu
complexe scolaire Bambale
€ 15.800,‐

220 leerlingen in het basisonderwijs en 72 leerlingen
voor middelbaar schoolonderwijs uit Kisanthu en
omgeving. Het aantal betrokken ouders/gezinnen
bedraag 2500.

Twee scholen voor ca 80 kinderen en 20 jongeren
met een verstandelijke beperking. Speciaal onderwijs
draagt bij in hun ontwikkeling en deelname in de
samenleving. Een schoolbus behoort nu ook tot de
mogelijkheid deze aan te kunnen schaffen.
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INFORMATIE‐
VOORZIENING
Het ChildRight Fund dankt haar bekendheid aan de
niet aflatende enthousiasme waarmee zij vooral de
minder in het oog springende kleinere projecten
ondersteund. Maar naast het ondersteunen van
projecten die een beetje uitzicht bieden aan een
grote schare kansarme kinderen, heeft zij ook een
andere belangrijke doelstelling, te weten:

■

De website is actueel en kan zich verheugen
op vrij veel aandacht. Omdat ook op dit
gebied met vrijwilligers wordt gewerkt laat
de continuïteit van de aanlevering van
“nieuws” in voorkomende gevallen nog wat
te wensen over. (zie verder ‘doelstellingen’)

■

Wederom hebben we een aantal kleine
presentaties in den lande kunnen verzorgen
waarmee we hebben bereikt dat de
bewustwording en betrokkenheid van de
door ons benaderde groepen is vergroot.

■

Vrijwilligers hebben met de ChildRight
Dubbeldekker op verschillende locaties in
Nederland informatie gedeeld met het
publiek hetgeen is gecombineerd met een
poging een aanwas van donateurs voor
Goede Doelen te bewerkstelligen. Hoewel de
informatievoorziening zeer succesvol is
verlopen, is het aantal nieuwe donateurs
weer wat tegengevallen.

Het informeren van het Nederlandse publiek over
misstanden aangaande de minder bedeelde kinderen
in de wereld.
Omdat hierdoor het begrip van het publiek groter
wordt, de media meer aandacht gaat besteden aan
dit onderwerp en ook steeds meer BN’ers een Goed
Doel adopteren door als ambassadeur te gaan
acteren, wordt hier ook de basis gelegd voor de
financiële ondersteuning van Goede Doelen.
Deze “opdracht” heeft het ChildRight Fund zichzelf
gegeven en voert zij, binnen het kader van de
mogelijkheden, consequent uit. Onze doelstelling
gaat daarbij ver voorbij aan het belang van onze eigen
Stichting. Wij streven een verdere bewustwording van
het publiek na en hopen daarmee te bereiken dat
meer personen, groepen en organisaties zich meer
gaan bewegen op het vlak van ondersteuning van
goede doelen, met raad, daad en financiën.
Qua informatievoorziening zijn de ondernomen
activiteiten verlopen zoals wij ons hadden
voorgenomen en in grote lijnen identiek aan de
activiteiten die wij al op dit vlak in 2015 hebben
ontplooid en in de jaren daarna w.o. 2018 hebben
gecontinueerd.
Hieronder volgt een weergave van de activiteiten.
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INFORMATIE‐
VOORZIENING
■

Op 17 nov.2018 (10‐10‐2020 volgende editie)
heeft het, inmiddels beroemde, ChildRight
Gala
in
het
Kurhaus
wederom
plaatsgevonden. Werving van donateurs en
sponsors is hier gecombineerd met een
kennismaking en voorlichting van een groot
aantal projecten dat door het ChildRight
Fund werd/wordt ondersteund. De verkoop
van stoelen (t.b.v. het diner en de muzikale
omlijsting) was erg succesvol en ook de
kunstveiling liet niets te wensen over. Mede
door dit Gala was het ChildRight Fund
wederom in staat alle aanvragen van de
verschillende organisaties ook in 2018 te
honoreren.
Dit evenement kon alleen maar plaatsvinden
door de enthousiaste activiteiten die door
ons korps van vrijwilligers werd ondernomen
aangestuurd
door
onze
backoffice
medewerkster en onder de bezielende
leiding van het voltallige bestuur.
Naast interessante toespraken (waaronder
een videotoespraak van prinses Laurentien
een aantal geweldige korte shows en een
zeer aangenaam diner konden wij ook een
nieuw project verwelkomen wat gekozen
was door Prof Dr B. Feringa. (zie ook
projecten). Voor 2018 was dhr. Prof Dr. B.
Feringa (Nobelprijswinnaar) onze gast samen
met John van den Heuvel.
Graag verwijzen wij u naar onze website
waar u een impressie aantreft van verleden
en heden en toekomst.
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FONDSENWERVING
De enige bron van inkomsten die het ChildRight Fund
heeft, zijn de periodieke en de eenmalige donateurs.
Het is dan ook niet vreemd dat het behouden van de
bestaande donateurs en het werven van nieuwe
donateurs een hoge prioriteit kent. Dit is in ernstig
conflict met de beperkte middelen die onze stichting
beschikbaar heeft om dit onderwerp voldoende te
adresseren.
Ook in 2018 hebben er weer een aantal vormen van
fondsenwerving plaatsgevonden. Vrijwilligers zijn op
evenementen van derden aanwezig geweest om
informatie te verstrekken en nieuwe donateurs te
werven en ook tijdens de diverse presentaties en het
Gala is er intensief gewerkt aan de aanwas van
nieuwe donateurs.
Echter, zoals al in het voorwoord vermeld, kent de
wereld momenteel een groot aantal nare conflicten,
incidenten en ontwikkelingen. Het meest in het oog
springend is wellicht het vluchtelingenvraagstuk maar
ook gewelddadige incidenten zijn in 2018 aan de orde
van de dag geweest.

Ook in 2019 gaan wij verder op zoek naar een
dergelijke partij. Maar wij blijven ook in dit geval dicht
bij ons standpunt dat onze donateurs gelden
beschikbaar stellen voor de ondersteuning van
projecten en niet voor andere zaken waarvan de
kosten/baten niet 100% verdedigbaar zijn. In de
praktijk betekent dit dat we een partij zoeken die
fondsenwerving voor ons uit wil voeren zonder enig
financieel risico. Omdat de kans klein is dat we een
dergelijke partij kunnen vinden is het bestuur zich,
ten tijde van dit schrijven, aan het beraden over
alternatieve oplossingen waarbij een beroep gedaan
zal worden op de vrijwilligers en stichtingen waar CRF
reeds zeer lang mee samenwerkt.
Zaken die momenteel aan de orde zijn kunnen we als
volgt samenvatten:
> Een webshop voor de verkoop van goederen,
> Een digitale veiling van gedoneerde kunstwerken,
> Wervingen tijdens Pasar Malams door vrijwilligers,
> De inzet van de dubbeldekker,
> Aanwas donateurs via onze website,
> Benaderen van industriële verenigingen,
> enz.

Mede hierdoor heeft het Nederlands Publiek mogelijk
tijdelijk minder aandacht voor de Goede Doelen
omdat zij zorgen hebben die erg dichtbij komen. Deze
tendens was al eerder door ons waargenomen en
reeds vorig jaar hadden wij ons voorgenomen op zoek
te gaan naar partijen die op het gebied van het
werven van fondsen voor derden diensten aanbieden.
Deze zoektocht heeft ons in 2018 in contact gebracht
met een aantal verschillende organisaties doch zijn
wij er niet in geslaagd een optimale kosten / baten
verhouding te vinden die verdedigbaar is bij onze
donateurs die immers dan ook hiervoor gelden
beschikbaar stellen.
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COMMUNICATIE
Altijd en overal staat communicatie centraal en bij het
ChildRight Fund is dat niet anders. Wanneer we in dit
verband over communicatie spreken, doelen we op:
■

Het onderhouden van de contacten met onze
bestaande donateurs,

■

Het informeren van nieuwe geïnteresseerden

■

Het informeren van het Nederlandse publiek,

■

Communicatie met regionale en landelijke
overheden,

■

Het delen van informatie met de bekende
certificerende instanties,

■

Het onderhouden van de contacten met ons
korps vrijwilligers,

■

Het onderhouden, en verbreden, van de
contacten met de Nobelprijswinnaars,

■

Het onderhouden van contacten met de
organisaties die wij ondersteunen,

■

Het onderhouden van de contacten met
partijen die betrokken zijn bij de organisatie
van de ChildRight evenementen.

■

Het verstrekken en delen van informatie
tussen de bestuursleden en de vaste
medewerkster.

Ons belangrijkste platform is onze website die de
laatste drie jaar is geëvolueerd van een simpele
pagina tot een uitgebreide informatieve website.
Hoewel we daar trots op zijn realiseren wij ons dat
ook onze website aandacht behoeft omdat ook op het
digitale vlak steeds meer mogelijk is.
Nieuwsbrieven zouden wij graag versturen omdat wij
van mening zijn dat dit een wat meer persoonlijke
wijze van communiceren is dan een website. Echter,
de kosten van nieuwsbrieven zijn relatief hoog
(papier, inkt, porto) en het bestuur heeft besloten
daarvoor geen gelden aan te wenden. (om eerder
genoemde redenen)
Nog altijd zijn wij op zoek naar een partij die bereid is
voor het ChildRight Fund fysieke mailingen te
verzorgen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.
Het is helder dat dit een vrij onmogelijke doelstelling
is maar het ChildRight Fund heeft in het (naaste)
verleden wel vaker onmogelijke zaken mogelijk
gemaakt zo ook in dit geval blijven we hopen op
succes.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

En waarschijnlijk zijn wij in deze opsomming nog wel
een partij vergeten, waarvoor onze excuses.
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KEURMERKEN
Op het gebied van keurmerken staat er veel te
gebeuren. Momenteel voldoet het ChildRight Fund
aan alle wensen en eisen en beschikt over t.a.v de
oude en nieuwe keurmerken, te weten;
■

Het ANBI
Ook in 2018 is dit keurmerk gecontinueerd
wat betekent dat wij onze donateurs de
zekerheid konden geven dat het ChildRight
Fund op een fiscaal verantwoorde wijze met
de haar ter beschikking gestelde fondsen
omspringt.

■

Het RfB Keurmerk
Ook in 2016 is dit keurmerk bij ons actueel
geweest. Het RfB Keurmerk (Raad voor de
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 wordt omgesprongen.
Dit keurmerk is in 2017 opgeheven.

■

Het Keurmerk Goede Doelen
Al sedert 2013 draagt het ChildRight Fund dit
keurmerk dat, zeker in combinatie met de
eerder genoemde keurmerken, onze
betrouwbaarheid en transparantie borgt.
Dit keurmerk is in 2017 opgeheven.

■

BDO Accountants
Al de door ons uitgevoerde financiële trans‐
acties staan onder algehele controle van BDO
accountants. Ook over het jaar 2016 wordt
een volledige controle uitgevoerd en
wederom zal een goedkeurende verklaring
worden afgegeven die u natuurlijk op onze
website aan zult treffen zodra hij beschikbaar
is

■

Nieuw S.B.F. Keurmerk
Het
S.B.F.
(Samenwerkende
brancheorganisaties
Filantropie)
heeft
nieuwe normen gesteld en zal, onder invloed
van de Nederlandse Overheid, alle andere
keurmerken in 2018 gaan vervangen.
In plaats verplicht te stellen is dit op
vrijwillige basis.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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PROCESSEN
Binnen het ChildRight Fund zijn een aantal processen
van toepassing die ondersteund worden door een
aantal digitale en fysieke documenten. In het kader
van de transparantie heeft het bestuur besloten de
lezer van dit verslag deelgenoot te maken van
processen die gekoppeld zijn aan de projecten en
organisaties die wij ondersteunen.
Het proces kunnen wij als volgt weergeven:

■

De fundatie
De basis van de wijze waarop het ChildRight
Fund acteert is neergelegd in de statuten die
opgemaakt zijn tijdens de oprichting in 2004.
Dit betekent dat de statuten inmiddels ruim
16 jaar oud zijn en het bestuur is van mening
dat weer een herziening van de statuten aan
de orde is. Immers, de wereld is weer
veranderd en het ChildRight Fund is mee
veranderd zonder overigens erosie te
creëren aan haar uitgangspunten. Toch
willen we graag de statuten, samen met
adviserend accountant, notaris en advocaat,
tegen het licht houden doch vormt ook hier
de daarmee gemoeid gaande kosten een
grote drempel. Ook op dit punt is het bestuur
dus op zoek naar een partij (Notarieel etc)
die de statuten wil herzien tegen voor ons
acceptabele kosten!!

■

In dit handvest wordt helder omschreven welke
doelstellingen wij nastreven, op welke wijze wij dat
trachten te realiseren en binnen welke kaders wij
kunnen (en mogen) acteren. Het is feitelijk in de basis
vergelijkbaar met een huishoudelijk reglement dat door
veel bedrijven wordt gehanteerd.
Het handvest sluit nog altijd aan bij de dagelijkse gang
van zaken echter heeft het bestuur gemeend in 2017
het handvest weer te herzien. Er zijn immers 8 jaren
verstreken sedert de samenstelling van het handvest en
mogelijk dat aanpassingen gewenst zijn. Dit heeft voor
2018 plaatsgevonden.
In het verlengde hiervan heeft het bestuur besloten in
2018 weer alle fysieke en digitale documenten opnieuw
te bestuderen en, daar waar nodig en gewenst voor
2019 verder te moderniseren en te actualiseren.
Mogelijk zijn bepaalde fysieke documenten niet langer
nodig omdat zij vervangen zijn door digitale
exemplaren.
Ook heeft het bestuur besloten m.i.v. 2018 alle
documenten een maximale geldigheidsduur mee te
geven van drie aaneengesloten jaren. Hiermee borgt
dat documenten altijd actueel blijven.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Het frame
Het bestuur ervaart het als bijzonder
belangrijk dat de statuten en doelstellingen
worden vertaald in een handzaam en
leesbaar programma. Dit heeft al in 2010
geresulteerd in de presentatie van ons
herschreven Handvest.
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PROCESSEN
■

Behandeling aanvragen
Met grote regelmaat ontvangt het ChildRight
Fund aanvragen voor ondersteuning van
projecten. Soms betreft dit eenmalige
ondersteuningen, periodieke bijdragen of
maandelijkse toelagen. In vrijwel alle
gevallen ontvangen wij deze aanvragen per
mail. Indien een aanvraag telefonisch of
persoonlijk wordt gedaan, verzoeken wij
partijen altijd dit alsnog per mail te doen
teneinde onze dossiervorming op orde te
houden.
Voor een objectieve beoordeling van de
aanvragen heeft het ChildRight Fund een
unieke matrix ontwikkeld. Aan de hand van
deze matrix kan het ChildRight Fund goed
beoordelen
of
een
project
voor
ondersteuning in aanmerking komt. Deze
beoordeling is middels de matrix opgebouwd
in vier stappen;

De aard en omvang van die problemen
moeten ook weer aansluiten bij onze
doelstellingen en de uitgangspunten zoals
verwoord in onze statuten.
Dit is overigens één van de redenen om de
statuten blijvend tegen het licht te houden.

● Stap 3
Mogelijkheden
ChildRight gebruikt alle mogelijkheden en
middelen die zij tot haar beschikking heeft
om hulp te bieden maar het is van belang
vast te stellen of de behoefte binnen de
kaders van het maatschappelijk acceptabele
en wettelijke toegestane valt om voor de
kinderen die het betreft
werkelijk
het
verschil te maken. Pas indien van de
een
inmenging van ChildRight werkelijk
positief effect verwacht kan worden zal de
aanvraag naar de volgende stap kunnen
gaan.

● Stap 1
Behoefte van het kind
Betreft het een project dat zich beperkt tot
de belangen van kinderen en sluit het
voldoende aan bij de uitgangspunten
neergelegd in onze statuten en de
doelstellingen zoals weergeven in ons
Handvest.
Indien dit niet het geval is wordt de aanvraag
afgewezen, onderbouwt met onze over‐
wegingen.
● Stap 2
Problemen van het kind.
Indien stap 1 positief is beoordeeld is het nog
van belang dat het kind zich geconfronteerd
ziet met enorme problemen die steun nodig
maken.
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PROCESSEN
● Stap 4
Beheersbaarheid
ChildRight geeft haar donateurs de garantie
dat het maximaal deel van de , door de
donateurs opgebrachte, gelden terecht
komen op de projecten. Dat het geld
gebruikt wordt waar het voor bedoelt is.
Dat betekend dat een goed georganiseerd en
betrouwbaar controleapparaat noodzakelijk
is. Pas wanneer ChildRight naar eer en
geweten tegen haar donateur kan zeggen
dat een absoluut maximum van de
ingebrachte donaties goed gebruikt wordt,
op een wijze zoals dat bedoelt is, kan dit
naar de laatste fase gaan.
● Stap 5 Afronding aanvraag
Indien alle stappen van de matrix op een
succesvolle wijze zijn gepasseerd wordt het
hele proces gecontroleerd door een
bestuurslid die de projecten in zijn
portefeuille heeft.

■

■

Projectdossier
Indien
een
nieuw
project
wordt
geaccepteerd op de wijze zoals hiervoor
beschreven, wordt een project‐ dossier
samengesteld en wordt het project
overgedragen aan het backoffice die voor de
verdere uitvoering, begeleiding en controle
zorg zal dragen. Dit middels ondertekende
verklaringen van de projecten maar ook
direct/indirect fysiek door CRF.
Dit projectdossier is destijds opgemaakt als
een fysiek exemplaar doch is inmiddels
(deels) vervangen door een digitaal
exemplaar. Ook dit pakket zal in 2018
worden beoordeeld en eventueel herzien.
Zo wordt er in dit dossier nog altijd verwezen
naar een directeur van het ChildRight. Deze
functie is echter al enige jaren geleden
vervallen en wordt nu uitgevoerd door het
bestuur zelf die daarbij worden bijgestaan
door één vaste medewerkster.

Goedkeuring
Binnen het bestuur wordt vastgesteld dat de
aanvraag naar behoren is en de matrix op
een juiste wijze is toegepast. Het bestuurslid
dat belast is met de financiële zaken
(penningmeester) bekijkt de financiële
consequenties en stelt vast of de gevraagde
hulp door het ChildRight Fund gegeven kan
worden en eventuele langere verplichtingen
geborgd kunnen worden.
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PROCESSEN
■

Verantwoording

■

Op verzoek geeft de backoffice employee
mondelinge toelichtingen op de projecten
tijdens deze bestuursvergaderingen.

■

Notulen
Van de bestuursvergaderingen worden
notulen opgemaakt. Hierin worden de
actiepunten van de vorige vergadering, incl.
de actuele stand van zaken, vermeld en de
notulen eindigt met een overzicht van de
nieuwe actiepunten. De secretaris maakt
deze notulen daags na de vergadering en
stuurt deze naar de andere bestuursleden
en, ter informatie, aan de backoffice
employee.
In
verband
met
de
verminderde
beschikbaarheid
i.v.m.drukke werkzaamheden zijn er wel
notulen opgesteld met uitsluitend de
belangrijke punten. In 2019 wordt dit weer
teruggebracht naar de “oude situatie”

Personeel
Het ChildRight Fund kent slechts één
medewerkster die verantwoordelijk is voor
alle kantooractiviteiten en voor de
begeleiding, controle en aansturing van de
projecten.

Maandelijks worden de uitgaven van het
ChildRight Fund (alle uitgaven) door zittend
bestuur gecontroleerd en verwerkt in het
financiële jaaroverzicht.
Tijdens de
bestuursvergaderingen
doet
de
verantwoordelijke
verslag
van
zijn
bevindingen. Ook wordt gecontroleerd of de
financiële toezeggingen worden nagekomen.

De medewerkster rapporteert aan het
bestuur. (voorzitter Niek Verwoerd).

■

Budget
Ten slotte hanteert het ChildRight Fund een
zeer gedetailleerd (meer jaren)budget en
een interne maandelijkse rapportage waarbij
maandelijks wordt gecontroleerd of er
afwijkingen plaatsvinden t.o.v. het budget.
Dit valt onder de verantwoordelijkheid van
het bestuur.
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DOELSTELLINGEN
Het bestuur heeft voor 2019 een beperkt aantal
doelstellingen geformuleerd die met beperkte
middelen en tijd gerealiseerd moeten worden.
Hieronder volgt een overzicht van de doelstellingen in
volledig willekeurige volgorde.
□ Het ondersteunen van een groeiend aantal
projecten waarvoor een aanzienlijk bedrag is
uitgetrokken. (zie budget 2019)
□ Het verkrijgen van de goedkeuring van het nieuwe
S.B.R. keurmerk.
□ Het treffen van de voorbereidingen voor de
organisatie van het 2020 evenement. Art for
Dreams.
□ Het treffen van de voorbereidingen voor de
organisatie van het grote ChildRight 2020 Gala
zoals dat ook in 2018 heeft plaatsgevonden.
□ De ontwikkeling van het ChildRight
stopgezet bij gebrek aan vrijwilligers.

boek is

□ Het zoeken, en vinden, van een partij die namens,
en in nauwe samenwerking met, het ChildRight
Fund zorg zal dragen voor consequente fondsen‐
werving in de vorm van nieuwe donateurs en
eenmalige giften.
□ Het verzamelen van kwalitatieve hoogstaande
kunstvoorwerpen voor de veiling tijdens Art for
Dreams.
□ Het zoeken, en vinden, van een ander kanaal voor
Juridische ondersteuning omdat het huidige
kantoor besloten heeft de dienstverlening aan het
ChildRight Fund te staken hetgeen, voor zover wij
weten, te maken heeft met kostenoverwegingen
van het desbetreffende kantoor.
□ Het bestuur heeft besloten dat het tijd wordt om
het stokje door te geven aan opvolgers. In een
periode van vier jaar zullen de bestuursleden
aftreden en vervangen worden. De huidige
bestuursleden blijven wel, als vrijwilliger, bij de
organisatie betrokken, waarschijnlijk in een
toezichthoudende functie.

□ Het herzien, moderniseren van de ChildRight
statuten die dateren van 2004.
□ Het herzien, moderniseren van alle overige
documenten (zie processen) omdat deze voor het
laatst zijn herzien in 2010. De nieuwe documenten
zullen een maximale levensduur van drie jaar
krijgen.
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□ Ook in 2018 heeft het ChildRight Fund tegen
minimale kosten gebruik kunnen maken van een
kantoor (en vergaderruimte) van derden. Helaas
echter heeft deze partij besloten zelf de huur op
te zeggen waardoor zij niet langer het
onderkomen van onze organisatie kunnen
faciliteren. Inmiddels is er een garagebox tijdelijk
gehuurd voor de opslag van het archief en andere
goederen en worden de administratieve
activiteiten elders vanuit de woningen van de
bestuursleden verzorgt. Het is echter van belang
dat het ChildRight Fund een centrale plaats heeft
waar de administratie is gevestigd en het kantoor
haar activiteiten ontplooid. Een belangrijke
doelstelling voor 2019 is dan ook het vinden van
een nieuw onderkomen tegen minimale kosten
hetwelk eind 2018 al in zicht kwam” waardoor het
zeker in het begin van 2019 geeffectueerd zal
worden.
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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.
In het kader van ons beleid t.a.v. “organisatiekosten”
hecht het bestuur er aan nogmaals te vermelden dat
het ChildRight Fund ook in 2018 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.

Ook in 2019 echter, zal het huidige bestuur, en alle
vrijwilligers en medewerkster zich volledig inzetten
voor de realisatie van de doelstellingen van het
ChildRight Fund.
Tezamen zullen wij, met uw steun, enthousiast
werken aan de verbetering van de uitzichtloze situatie
waarin veel kinderen verkeren. Onze bijdrage is
misschien wel klein, onze invloed is zeker zeer
beperkt en onze middelen kennen ook grenzen. Maar
toch meent het bestuur dat wij binnen het kader van
onze beperkte mogelijkheden wij een positieve
bijdrage kunnen leveren. Is het niet zelfstandig dan
wel door het ondersteunen en begeleiden van andere
organisaties. Wij zijn dankbaar dat wij dit mogen, en
kunnen doen.
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..

In 2019 zullen wij het verbeteren van de organisatie
continueren waarbij vooral het moderniseren van de
documenten.
De noodzaak om het bestuur te vervangen is niet echt
aanwezig maar twee van de drie bestuursleden zijn al
tien jaar in deze positie actief en “een frisse wind”
lijkt dan ook niet onverstandig. De enorme aanslag
die de functie geeft op de tijdsbesteding en de privé
omstandigheden heeft er helaas tot op heden voor
gezorgd dat nieuwe bestuursleden nog niet gevonden
zijn.
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