Jaarverslag 2013
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Star Children van het jaar 2013. Dit jaar zijn weer de 2
opvanghuizen in Fulbari ondersteund, met financiële bijdragen voor huur, voedselsteun,
onderwijs en medicatie van 23 HIV geïnfecteerde jonge volwassenen. Dit boekjaar loopt van 1
januari t/m 31 december 2013.

De Organisatie
Stichting Star Children is officieel opgericht op 13 februari 2004. Wij zijn een Nederlandse nonprofit organisatie en staan ingeschreven onder de naam Stichting Star Children bij de Kamer van
Koophandel, onder nummer 28098686. Tevens zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als
een tot algemeen nut beogende instelling (ANBI) volgens artikel 24, lid 4 van de Successiewet
1956.
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Hoofddoel van Stichting Star Children
Star Children is een stichting die verzorging biedt aan Hiv/Aids geïnfecteerde (wees)kinderen in
Pokhara in Nepal, volgens de beginselen van de Conventie van de Rechten van het Kind van de
Verenigde Naties: geen discriminatie op grond van kaste, geslacht of godsdienst.
Star Children vangt juist die kinderen op die tussen wal en schip zijn geraakt, waardoor ze geen
medische zorg of scholing krijgen, en zorgt ervoor dat deze kwetsbare groep kan uitgroeien tot
sterke volwassen die in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien.
Het karakter van Star Children blijft direct en kleinschalig en richt zich op lange termijn
hulpprogramma's met lokale partners en lokale begeleiders. De Star Children huizen staan onder
begeleiding van één Nepalese manager en twee eigen huismoeders per huis.
De volgende kernpunten staan centraal: Medische zorg, Onderwijs, Voeding, Hygiëne, Warmte
en Geborgenheid.
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Beleid van Stichting Star Children
1. Met een enthousiaste en ambitieuze groep mensen, daadwerkelijke verbeteringen te brengen in
het leven van hiv/aids geïnfecteerde (wees)kinderen in Pokhara, Nepal. Dit alles in een
ongedwongen en harmonieuze sfeer, met als enige toezegging dat iedereen de onderling
gemaakte afspraken en toezeggingen nakomt.
2. De stichting staat voor de wet gelijk aan één rechtspersoon, voor onszelf geldt:
- De stichting dient als overkoepelend geheel om mee naar buiten te kunnen treden als zijnde één
organisatie die hetzelfde ideële doel nastreeft.
- De stichting wordt gezien als een geregistreerd en legaal middel om projectaanvragen te doen en
projecten zodoende te kunnen financieren.
- De stichting stelt zichzelf niet ten doel om winstgevend te zijn. We streven sinds de oprichting
een 90% besteding-policy na.
- De stichting en de daarmee samenhangende activiteiten zijn niet bedoeld om te voorzien in een
volledige dagtaak of baan, maar moeten los gezien worden van de dagelijkse activiteiten van de
teamleden.
- Indien mogelijk verblijft de oprichter jaarlijks maximaal drie maanden in Pokhara in Nepal om
de goede voortgang te bewaken en te evalueren of de strategie moet worden bijgesteld.

Projecten en Activiteiten 2013
In 2013 is 25.783,14 Euro beschikbaar gesteld aan Star Children Kaski Nepal (SCKN), voor
persoonlijke uitgaven van 23 kinderen in de twee opvanghuizen in de wijk Fulbari in Pokhara. De
opgestelde begroting en de uitvoering ter plekke is zoals altijd in handen van de lokale partner
Star Children Kaski Nepal (SCKN) en doet deze bestedingen volgens eigen inzicht, maar volgt
uiteraard wel de richtlijnen over de bestedingen zoals afgesproken tussen beide partijen.
SCKN heeft over 2013 een verantwoording gestuurd en deze is goedgekeurd door Stichting Star
Children. De totale uitgaven zijn gesteld op 29.491 Euro en deze bestaan uit:
- Het bedrag van 17.884 Euro voor personal support van de kinderen. Dit bestaat uit ongeveer
40% voor voeding, 30% voor scholing, 20% voor medicijnen, 10% voor hygiëne en overige
zaken.
- Het bedrag van 8.489 Euro voor het runnen van de twee huizen voor voor huur, gas, water en
licht. Plus de salarissen van de huismoeders en care takers.
- Een bedrag van 3.118 Euro ten behoeve trainingen, het van het managen van het huis en het
bestuur van SCKN.
- Het tekort van 3.708 Euro is grotendeels gedekt door het kas overschot van 2012 (dat was
3.217,12 Euro) en het laatste resterende stukje is aangevuld uit eigen middelen van SCKN.
Er zijn de nodige fondsenwervende activiteiten uitgevoerd onder particulieren en op scholen.
Daarnaast is het weer gelukt om het overgrote deel van het budget beschikbaar gesteld te krijgen
door onze hoofdsponsor.
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Financieel Overzicht 2013
Saldo 1 januari 2013

+€

48.475,00

Inkomsten
Giften donateurs
Giften Stichtingen
Giften Kerkgenootschap
Rente

+€
+€
+€
+€

Totaal

+€

Uitgaven:
Opname / Overboeking Star Children Kaski Nepal
Reiskosten / vliegticket
Verblijfskosten 2 maanden
Banken afrek. Betalingsverkeer

-€
-€
-€
-€

Totaal

-€

27.812,41

Saldo 31-12-2013

+€

35.775,61

1.120,00
12.922,65
500,00
570,37
15.113,02

25.783,14
1.075,50
634,10
319,67

Geplande Projecten en Activiteiten 2014
Begin 2014 wordt weer bekeken hoe hoog het benodigde budget is dat wordt aangeleverd door
SCKN, voor het ondersteunen van hoeveel kinderen en in hoeveel huizen. Er worden naast het
vaste programma geen andere activiteiten verwacht.
Net als voorgaande jaren zullen we de benodigde financiën bijeenbrengen door fondsenwervende
activiteiten onder particulieren en lokale bedrijven, naast de bijdrage door onze hoofdsponsor.

Goedkeuring jaarstukken
Dit jaarverslag 2013 is goedgekeurd door het bestuur van Stichting Star Children. Wij willen
iedereen danken die het afgelopen jaar op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de activiteiten van
de stichting.
Margriet Ronkes
Voorzitter

Tjessica Stegenga
Secretaris

Rick de Jong
Penningmeester
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