Jaarverslag 2021

juni 2022

Stichting Cambodia-Dutch is opgericht op juni
, als non-profit
organisatie.
In samenwerking met Cambodia-Dutch Organization CDO in Cambodja,
ondersteunen we de Cambodjaanse bevolking met diverse projecten.
CDO is door de Cambodjaanse overheid erkend als Non-Governmental
Organization (NGO) Hoofddoel van de stichting is het bieden van humanitaire
hulp aan de Cambodjaanse plattelands bevolking, hieronder valt te verstaan:
educatieve en medische hulp,
projecten voor schoon water en sanitatie, stimulering werkvoorziening en bij
armoedebestrijding hulp waar het meest nodig is.
Deze hulp wordt geboden door het genereren van gelden, door middel van
donaties, het inzamelen van goederen zoals kleding, gereedschap en speelgoed
maar ook het werven, screenen en begeleiden van vrijwilligers voor Cambodja
is een van de taken van de stichting. Stichting Cambodia-Dutch is een ideële
stichting, er gaan geen salarissen en/of onkostenvergoedingen naar
bestuursleden of vrijwilligers.
Jan Camp de lokale CDO-directeur in Cambodja en Mr. Keo Phea werken met
hun Cambodjaanse stafleden, die allen behoren tot de Cambodia-Dutch
Organization, op het platteland in Cambodja. Jan is op 18 februari 2020 na een
kort ziekbed in een ziekenhuis in Thailand overleden. Jan was een man met een
groot hart, we missen hem zeer.
Mr. Keo Phea, de rechterhand van Jan is nu directeur van CDO in Cambodja.
Er wordt gewerkt in twee communes, Khnar Po en Champei in de provincies
Siem Reap
en Takeo. Iedere commune bestaat uit ongeveer 8 dorpen en wordt bestuurd
door een commune hoofd, elk dorp heeft een dorpshoofd.
In goed overleg met deze mensen zetten we projecten op die goed zijn voor
onderwijs, sociale zorg, sanitaire voorzieningen en werkgelegenheid. We
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ondersteunen families met een armoedekaart. Alle bouwprojecten worden
uitgevoerd in samenwerking met de plaatselijke bevolking, ze staan op grond
van de commune, niets is eigendom van onze organisatie. Stichting Cambodia
Dutch is aangewezen als ANBI en is ingeschreven in de kamer van koophandel.
Covid-19
Wij leven mee met ieder die door de wereldwijde Covid19-crisis in de
problemen is geraakt, helaas zijn de gevolgen voor de mensen in Cambodja
extra zwaar. De toeristenindustrie is stil komen te liggen met alle gevolgen van
dien voor alle beroepen die daar mee te maken hebben. De textielindustrie,
die zorgde dat velen een stabiel inkomen hadden, was vanaf maart in
lockdown. Vele Chinese werkgevers hebben hun personeel massaal ontslagen.
Winkelketens uit Europa en de VS hebben hun opdrachten geannuleerd en
daarna nauwelijks nieuwe orders geplaatst. Ontslagen werknemers krijgen
slechts 40% van het minimumloon. Het land dreigt weer terug te vallen in grote
armoede. Jammer genoeg is het ook voor onze veelbelovende Cambodjaanse
studenten moeilijk om aan werk te komen, er zijn nu weinig mogelijkheden op
de arbeidsmarkt. Wij horen van onze mensen in Cambodia dat er voedselnood
is ontstaan. Nu eind 2021 zijn gelukkig grote groepen mensen in Cambodia
gevaccineerd en langzaam aan komen er weer toeristen mondjesmaat het land
in, gaan de landengrenzen weer open, komt de economie op gang.
In 2021 gerealiseerd:

Dak Sambath is gerealiseerd. De school is mooi opgeknapt! Cdo met
Wilde Ganzen en andere donateurs hebben voor een nieuw dak gezorgd.
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De Commune zelf heeft gezorgd dat de school opgepoetst en geverfd is
in een mooie kleur blauw. De kinderen kunnen weer zonder nat te
worden les krijgen en de commune is blij met deze mooie opgeknapte
school.
Er zijn 100derden nood voedselpakketten uitgedeeld onder de arme
boerenfamilies.
10-tallen toiletten gebouwd en waterpompen geslagen. Waterfilters
uitgedeeld en een huis gebouwd.
Uniformen en fietsen gekocht voor leerlingen zodat ze naar school
kunnen gaan.
Financiële ondersteuning m.b.t. Covid materialen,

Het onderwijs komt langzaam weer op gang

Doorlopende projecten:
Onderwijs:
Engelse les
Het grootste gedeelte van 2021 kregen de kinderen in kleine groepjes Engelse
les in de thuissituatie. De leraren deden hun uiterste best de kinderen per
brommer te bereiken en huiswerk te brengen en in kleine groepjes uitleg te
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geven. Er zijn geen vrijwilligers naar Cambodia gegaan om de Cambodiaanse
leraren te ondersteunen.
Voortgezet onderwijs
Verschillende studenten worden geholpen met een voortgezette praktische of
universitaire opleiding zodat ze beter in staat zijn voor zichzelf en hun evt.
gezinnen te zorgen.
Medische post
Bij de medische post wordt er aan scholen voorlichting gegeven over Covid en
het belang van handen wassen, mondkapjes dragen en afstand houden van
elkaar. In het community huis worden mensen die gewerkt hebben in Thailand
en terugkomen naar hun families in quarantaine gehouden.
Ook wordt aandacht besteed aan ziektes als meningitis en Denque, waar nog
veel Cambodjanen aan overlijden.
De ambulance, doet enorme goede dienst en wordt optimaal ingezet. De hele
gemeenschap, ook buiten de commune heeft er profijt van.

Moeder/kindzorg in Khnar Po health center
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Naaischool
Jammer genoeg heeft dit project vaak stilgelegen in verband met Corona en
onze studenten moeten daarom herhalingslessen krijgen om de draad weer op
te pakken. Eind 2021 werd er weer lesgegeven.
Social care
We ondersteunen dit jaar door Covid veel gezinnen maar een aantal gezinnen
structureel met een voedselpakket. Er is veel vraag naar groentezaden,
uniform voor school of fiets voor de kinderen voor school. De gezinnen die
ondersteund worden, zijn meestal de eenoudergezinnen, gezinnen met veel
kinderen of kinderen/ouders met een handicap. In coronatijd zijn er meerdere
gezinnen die ondersteuning nodig hebben door wegvallen van banen.
Water en sanitaire projecten
Door verschillende donaties hebben we tientallen toiletten kunnen bouwen en
waterpompen kunnen slaan. Vele waterfilters uitgedeeld. Er is veel vraag naar
toiletten, waterfilters en waterpompen.
Huis Jan
Er is een mooie Stupa gebouwd, (een huis voor Jan) waar een prachtige
bloementuin omheen is gemaakt. Hier zijn regelmatig ceremonies om Jan te
eren.
Website:
We hebben nu ook een Engelse versie van de website.
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Bestuur Nederland
Een van onze bestuursleden heeft zijn functie na bijna 15 jaar neergelegd. Zijn
functie wordt door zittende bestuursleden overgenomen.
Het bestuur werkt op de achtergrond aan een stevige basis en goede contacten
met Cambodia. Ook zijn we toekomstgericht bezig.

Bestuur Cambodia
De staf heeft de werkzaamheden van Jan geruisloos overgenomen, er is
dagelijks contact met Nederland. Het is van het grootste belang dat ze nieuwe
ontwikkelingen volgen. We streven naar meer zelfstandigheid. Er heeft een
wisseling plaatsgevonden in het team. Accountant Monira heeft in verband
met drukte haar werkzaamheden overgedragen aan Chakrey. Kimlang is
gepromoveerd als Coördinator van de commune Champei.
Vrijwilligers in Nederland
Shop Cambodia in Eindhoven
Ons enthousiaste team van Shop Cambodia zorgde in 2021 voor een
aantrekkelijke winkel. Helaas kon de winkel het grootste deel van dit jaar ook
niet open zijn.
Vrijwilligers helpen ons in Nederland. Een aantal acties die het afgelopen jaar
ondernomen zijn:
Beperkte inname en verkoop goederen op woensdagen en zaterdagen en
het aantrekkelijk maken en houden van onze ‘Shop Cambodia’
Verkoop via Marktplaats
Helpen in het Wereldhuis
Het indienen van projecten en subsidies aanvragen
Het onderhouden van contacten met donateurs
Het herzien en up-to-date houden van de website Cambodia-Dutch.org
Vrijwilligers kunnen dit jaar niet naar Cambodia vanwege Corona.
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Plannen voor 2021/2022
Wateroverlast in Takeo oplossen, grond verhogen, een school bouwen,
vrijwilligershuis renoveren.
Better life farm project, educatie voor families, om een beter bestaan en
meer inkomsten te creëren.
Grote vraag naar waterpompen, toiletten, waterfilters en
voedselpakketten.
Doorgaande projecten voortzetten.
Hierbij willen we iedereen bedanken die op enigerlei wijze bijgedragen heeft
om onze Stichting de mogelijkheid te bieden het leven van een aantal
Cambodjanen wat positiever te maken.
Met vriendelijke groet bestuur en vrijwilligers van de Stichting Cambodia-Dutch
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A WILTING; A.A.N. RANSHUIJSEN-HOOGENBOOM; A.T. SIM; ANS VAN MOL; BTAM VAN RIEL CJ; C SCHAPER DER
ALDERWERELD; C.A. IN 'T VELD EO I. IN 'T VELD-VAN TRIGT; C.H.J. SCHALKX EO W.T.P. SCHALKX-ARTS; CA VOS;
CHARMAIN WINTER; CM VAN DE MERWE; DE HEER A S BRANDT; DE HEER J G MENSINK MEVR J E W M MENSINKALBERS; E-ACCOUNTANTS B.V.; ELS FRENSCH; ELVIRE BIERWERTS; FAM.VAN.DEN.HOUT; FAM.VAN.DEN.HOUT;
G.G.G.M. RAAIJMAKERS; H.A.W.M. VAN VEGCHEL EO M.A. VAN VEGCHEL-PENNINGS; HHJ LANTERS CJ; HR ABM
CRIJNS, MW PJMN CRIJNS-PEETERS; HR AMC VERSTRAATEN,.MW MWM NIESSEN; HR H NOLLES EN/OF.MW C
NOLLES-DOCTER; HR HJ HUNINK; HR JHM WAGEMANS; HR JM DE BROEKERT,MJWA DE BROEKERT-MARTENS; HR L
DEN HOEDT, MW R HONG; HR P VAN DONGEN, MW LR SALOME; HR RHG VOSSEN, HR GWC HENDRIKS; HR S
JOHNSON; HR SJAM VAN ROOIJ; HWM JANSEN CAMP; INEKE DE JONG; IRENE TIMMERMANS; J WEVERS; J.M.
VIDIELLA ARTS; JA DE HAAN BURGHOORN; JANSEN W P G EN/OF CAMP H W M; K SCHOEMAKER EN.MEVR M W G
SCHOEMAKER-HUYSMANS; KEULEN COMMUNICATIE RANDWYK; KIM LIBREGTS; KIWANISCLUB VALKENSWAARD
DOMMELLAND; KOEN WACKERS; KORTMANN S C J J PROF MR EN/OF KORTMANN DYKHUIS M F; L.P.G.M. VAN DER
HEIJDEN; LEENEN S; LEEVIE KEIZER; M EBBEKINK; M. WACKERS; MEVROUW A.M. VAN PUIJENBROEK; MW A SMIDBOSM; MW ACM SMITS; MW AM HOGENHOUT; MW C DE HAAN; MW H JANSEN; MW J DE GROOT; MW JC
HOENSELAARS; MW KML LE NOBLE; MW M L BELIEN; MW MJ KOENDERS; MW R ADRIAANSENS; MW S J VAN
BOXTEL-TERLUIN.EN/OF HR H J A VAN BOXTEL; MW SM BREUKELS; MW T A GRIJNS; MW X D VAN HEIJSTER; MW YM
KRUIJSSEN, HR EP ZWEEKHORST; NAGELKERKE J J P CJ; PETER N. HILDERINK; R G KLAASSEN; R P M
HOENSELAARS EN MEVR C HOENSELAARS-BASART; R.J.G. MURIS; R.N.J. RONCKERS E.O. Y.M.H. RONCKERSMERRY; R.W. VAN RUITEN; RAAIJMAKERS G G G M; REMCO VAN KAMPEN; ROOSMARIJN VAN DER HORST; S.C.J.J.
KORTMANN E/O M.F. KORTMANN-DYKHUIS; STICHTING DAMIANO; STICHTING SCHOLENPROJECT.CAMBODJA;
STICHTING SUPPORT 4 ASIA; STICHTING WERELDHUIS EINDHOVEN; STICHTING WILDE GANZEN/IKON; T VAN
BERKEL; TREIN 8 28 H IJ S M; W J P A GOTTENBOS E/O MW A J M GOTTENBOS-VERHOEVEN; W.P.G. JANSEN E/O
H.W.M. CAMP; W.T.P. SCHALKX-ARTS; WJ CORNELISSEN CJ

Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Cambodia-Dutch
1 7 2 2 7 6 7 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Strobloemstraat 17, 5643 JW, Eindhoven
0 6 5 1 1 0 5 3 4 0

E-mailadres

penningmeester@cambodia-dutch.org

Website (*)

www.cambodia-dutch.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 9 5 4 1 5 5 2
Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Cambodja
0

Aantal medewerkers (*)

2 3

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Rita Camp

Secretaris

Gerry Raaijmakers

Penningmeester

Rob Pennings

Algemeen bestuurslid

Robert Schoolmeesters

Algemeen bestuurslid

Hans Matheeuwsen

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het werven van fondsen en donateurs zodat we projecten op het gebied van
onderwijs, water en sanitaire voozieningen, gezondheidszorg en werkgelegenheid
kunnen realiseren. Ons einddoel is zorgen dat de bevolking zelfredzaam wordt en niet
meer helemaal afhankelijk is van hulp van buitenaf.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Contacten onderhouden met fondsen en particulieren
Maken van Projecten
Werven van Fondsen
Voorlichting op scholen
Werven van vrijwilligers voor Cambodja
Onderhouden van de donatiewinkel
Werken in het wereldhuis
Aanwezig op markten
Oliebollenactie einde jaar.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Fondsenwerving en donateurs
Door het inzamelen van kleding, speelgoed,en snuisterijen en fairtrade producten
wordt er in een loods donatiegeld verkregen.
2 vrijwilligers werken in het wereldhuis en komen dan in aanmerking voor een donatie
voor een project in Cambodja.
Oliebollen actie
Markten

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Inkomsten worden alleen besteed aan het onderhouden van een organisatie CDO in
Cambodja die de projecten realiseren. Scholen, educatie engels, hygiene, en
medische post, voedselprogramma, onderwijs, naaischool.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.cambodia-dutch.org/wp-content/uploads/2022/06/
Beleidsplan-Stichting-Cambodia-Dutch-2020.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Geen beloning buiten een incidenteel vrijwilligers etentje

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Werken in het wereldhuis
Donatiewinkeltje in loods 2x per week
Oliebollenactie
Markten
Onderhouden van contacten voor fondsenwerving
Contacten donateurs maandelijks

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open

2

Balans
– 1 2

– 2 0 2 1

04 van 06

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

3 1

Passiva

€

Balansdatum

Continuïteitsreserve

31-12-2020 (*)

€

31-12-2021

€

Activa
Immateriële vaste activa

€

31-12-2020 (*)

€

€

€

€

7.000
Bestemmingsreserve

€

7.000

€

+

€

16.560

€

€

€

10.000

+

Bestemmingsfondsen

€

€

€

Voorzieningen

€

+

€

Langlopende schulden

33.560

€

€

€
Totaal

Kortlopende schulden

Overige reserves

Herwaarderingsreserve

€

+

€
€

Materiële vaste activa

+

0

0

0

€
€

+
€

€

+

Financiële vaste activa

0

€

€
€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€
€

€

+

Effecten

33.560
33.560

+

€
€

€

Liquide middelen: bestaat uit gelden op een lopende rekening en spaarrekening.
Bestemmingsreserve: betreft een nog te besteden bedrag voor de naaischool in Takeo bij bezoek van onze voorzitter. De dekking hiervoor vind plaats
vanuit de winkelopbrengsten (i.v..m. de coronamaatregelen zijn de winkelopbrengsten achtergebleven t.o.v. voorgaande jaren)
Bestemmingsfondsen: zijn de gelden beschikbaar voor de verschillende projecten en activiteiten in Cambodja waarvan een gedeelte op basis van een
maandelijks request na accordering door de voorzitter en penningmeester naar Cambodja wordt overgemaakt.
Voorzieningen: betreft een voorziening voor plotseling benodigd (groot) onderhoud aan de verschillende projecten welke ondertussen zijn gerealiseerd
(Medische post, Basisscholen, Community Center)

33.560

Liquide middelen

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

0

0

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

3.602

Overige baten particulieren

€

32.273

Som van baten van particulieren

€

35.875

€

Baten van bedrijven

€

3.210

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

32.750

Som van de geworven baten

€

71.835

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

4.537

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€
€

+

+

+
76.373

€

+
0

€

+
0

€
€

+
0
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

80.936

€

Aankoop en beheer

€

980

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

4.149

Som van de lasten

€

86.065

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

0

€

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

€

81.916

+
0

€

+

€

+
0

€
-9.693

€

0

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten: Betreft de
opbrengsten van de winkel.
Directe dienst en hulpverlening: is een bedrag wat enerzijds overgemaakt is
rechtstreeks naar de Cambodja en anderzijds naar Wilde Ganzen welke na aanvulling
van hun toegezegde bedrag dat ook naar Cambodja heeft overgemaakt.
Aankoop en beheer: zijn de fairtrade producten welke vanuit Cambodja zijn geleverd
t.b.v. verkoop in de winkel.
Kosten beheer en administratie: Betreffen Huur van de loods waarin de winkel is
gevestigd en vergoeding van de telefoonkosten voor een mobiele telefoon van de
voorzitter voor haar zeer regelmatige contact met Cambodja.

https://www.cambodia-dutch.org/jaarverslagen/
jaarverslag2021.pdf

Open

