
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Bright Future for Children 
 

Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum opmaak 10 mei 2019 

Datum vaststelling  19 mei 2019 
Website https://www.brightfutureforchildren.nl/ 

Email info@brightfutureforchildren.nl  
Vestigingsadres Houtstraat 14, 6001 SJ Weert 

Telefoon 06-53623485 (vz.) of 06-47708867 (secr.) 
KvK 71717463 

RSIN 858822489 
 
 
 
 

https://www.brightfutureforchildren.nl/
mailto:info@brightfutureforchildren.nl


2 
 

Inhoudsopgave 
 
1. Inhoudelijk jaarverslag         3 

1.1 Oprichting stichting en verwerving ANBI status      3 

1.2 Doelstelling           3 

1.3 Meerjarenbeleid            3 

2. Project SAAMA DEDA          3 

3. Fondsenwerving          4 

4. Project “Sponsor een student”        4 

5 Financieel jaarverslag          5 

 Balans            5 

Baten en Lasten          6 

Kostenverdeelstaat             7 

  

 

 

  



3 
 

1 INHOUDELIJK JAARVERSLAG 

1.1 Oprichting stichting en verwerving ANBI status 
Stichting Bright Future for Chidren werd opgericht op 16 mei 2018 (KvK beschikking) en op 15 
november 2018 met terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum als ANBI  erkend 
(beschikking belastingdienst).  
 
Voorgeschiedenis 
De stichting is ontstaan vanuit het particulier initiatief van de familie van Heel om in de wijk Medina 
in Abéné de bouw  van een 2e lagere school te ondersteunen. Met het door de familie ingezamelde 

geld werd in februari 2018 een fundering voor twee klaslokalen gerealiseerd.  
 
Uit oogpunt van transparantie en om sneller tot resultaten te komen werd begin 2018 besloten om 
een stichting op te richten. De bestuursleden hebben reeds jaren een intensieve band met het dorp 
Abéné. Sommigen waren ook eerder bij andere ontwikkelingsprojecten (bijv. technische school, 
markt) in het dorp betrokken. 
 
Schoollocatie erkend 
De schoollocatie als een zelfstandige entiteit erkend door de Senegalese overheid. Er is een 
directeur toewezen en voor de werkzame klassen zijn de leerkrachten aangesteld.  
 

1.2 Doelstelling 
De stichting heeft zich tot doel gesteld om in het dorp Abéné in de regio Casamance (Senegal) een 
praktische bijdrage te leveren aan de realisatie van educatieve basisvoorzieningen, die een 
voorwaarde vormen voor de ontwikkeling en educatie van opgroeiende kinderen. Met deze 
voorzieningen willen we kans van de kinderen op een goed toekomstperspectief vergroten. De te 
realiseren educatieve basisvoorzieningen voldoen aan de overheidseisen en bieden toegang tot 
het aanwezige algemeen vormend of technisch vervolgonderwijs. Om de basisvoorzieningen 
verder uit te rusten verschepen we ingezameld schoolmeubilair. 
 
We realiseren onze ontwikkelingsdoelen in samenwerking met een formele lokale partner-
organisatie (DECASA) omdat we het van belang vinden dat onze activiteiten gewenst en gedragen  
worden door de lokale bevolking en dat het projectmanagement lokaal wordt geborgd. We 
beschouwen onze partner als projecteigenaar en onszelf als facilitator en adviseur.  

 
1.3 Meerjarenbeleid 

Het meerjarenbeleid van de stichting is vastgelegd in een 5-jaren beleidsplan dat van 2018 t/m 
2020 loopt. Het beleidsplan wordt op basis van actuele inzichten elk jaar geactualiseerd. Het 
beleidsplan is gepubliceerd op onze website (www.brightfutureforchildren.nl).  

 
2. Project SAAMA DEDA 

 Om de doelstelling van de stichting te realiseren werd in mei 2018 het project SAAMA DEDA (‘de 
toekomst maak je zelf’) gelanceerd. Het doel van dit meerjarenproject is om de ontwikkeling van 
een 2e lagere school in de wijk Medina van Abéné (Senegal) ondersteunen. Het betreft de bouw 
van klaslokalen en een toiletblok en de verscheping van schoolmeubilair en didactische middelen.  

 
De huidige school is overvol en kan de verwachte leerlingentoename niet meer opvangen. Door in 
een andere wijk een tweede lagere school te bouwen wordt de huidige lagere school ontlast en 
kunnen de klassen verkleinen. Daarin kunnen leerkrachten meer persoonlijke begeleiding geven 
waardoor schooluitval wordt voorkomen en schoolresultaten verbeteren. 
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Het projectplan van de 1efase van dit project is gepubliceerd op onze website. De 1e projectfase 
loopt van mei 2018 t/m september 2019. Omdat de projectrealisatie vanaf januari 2019 was 
gepland waren we er in de voorafgaande maanden er vooral op gericht om de financiering van 2 
klaslokalen rond te krijgen.  

 
Samenwerking Bolo diem Kanam (Zwitserland) 
Voor de 1e projectfase zijn we een samenwerking aangegaan met Bolo diem Kanam (Onderwijs dat 
doorgaat) uit Zwitserland (www.bolodiemkanam.ch). Deze vereniging ondersteunt gezinnen die 
geen onderwijs voor hun kinderen kunnen betalen of die daardoor vroegtijdig de school dreigen te 
verlaten. Michael Werner, de secretaris van de vereniging, verblijft regelmatig in Abéné. 
Leerkrachten en kinderen van de lagere school verzochten hem om met de bouw van de nieuwe 
school te helpen. Hij legde dit verzoek voor aan de parochie van kanton St. Gallen waar hij woont. 
Toen we dit vernamen hebben we meteen met hem contact opgenomen en voorgesteld om de 1e 
fase van het project SAAMA DEEDA gezamenlijk te realiseren. Dit werd met enthousiasme 
ontvangen.  

 
Bolo diem Kanam heeft in oktober 2018 zelf een toiletblok gefinancierd en in november 2018 een 
substantiële donatie ten bedrage van € 5.246 aan ons overgemaakt voor de cofinanciering van de 
bouw van 2 klaslokalen. De donatie was oorspronkelijk afkomstig van de parochie van het kanton 
St. Gallen in Zwitserland. 

 
3. Fondsenwerving 
 De fondsenwerving van mei tot december was erop gericht om in januari 2019 een aanvang te 

maken met de bouw van de 2 klaslokalen.  
 
 De fondsenwerving richtte zich op particuliere donateurs en vermogensfondsen. We 

organiseerden op 17 november met groot succes een Afrikafeest, waaraan diverse artiesten uit 
Abéné een artistieke en praktische bijdrage leverden.  

 
4. Project ‘Sponsor een student’ 

Stichting Bright Future for Children heeft naast het project SAAMA DEDA een tweede project 
gestart. Met een het project ‘Sponsor een student’ bieden we de kans om studenten, die in de 
regio waar we als stichting actief zijn woonachtig zijn, te sponsoren. De aanvraagprocedure en de 
voorwaarden zijn op onze website gepubliceerd.  
 

Veel jongeren kunnen de kosten voor een vervolgopleiding niet betalen omdat hun ouders niet 
over de financiële middelen beschikken. Deze vaak zeer gemotiveerde jongeren verliezen 
hierdoor hun geloof in een betere toekomst. In de hoop te ontsnappen aan de uitzichtloosheid 
overwegen ze soms om hun heil elders te zoeken. Beelden van onze voor hen weelderige 
Europese wereld lokken hen. Door de schoolkosten van deze jongeren te sponsoren hopen we dat 
deze jongeren niet verloren gaan, maar een gekwalificeerde beroepsopleiding kunnen afronden 
waardoor ze een bijdrage kunnen leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van hun land. 
We hopen hiermee tevens een bescheiden bijdrage te leveren aan de bestrijding van de 
toenemende clandestiene (economische) emigratie.  
 
Omdat het project pas eind 2018 was gestart werden er in 2018 nog geen resultaten geboekt.  
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5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANS van Stg Bright Future for Children

over het jaar 2018

31-12- 2018 31-12- 2017

ACTIVA

Materiële vaste activa 0 0

Voorraden 0 0

0 0

Effecten 0 0

Liquide middelen 39 0 Rabo

39 0

Totaal activa 39 0

PASSIVA

Reserves:

- Continuïteitsreserve 0 0

- Bestemmingsreserves 0 0

- Overige reserves 0 0

0 0

Bestemmingsfondsen 0 0

Voorzieningen 0 0

Langlopende schulden 0 0

Kortlopende schulden 39 0 kosten

Totaal passiva 39 0

Vorderingen + overlopende activa
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

     realisatie      realisatie

2018 2018 2017

BATEN

baten eigen fondswerving 3741 0 0

baten gezamenlijke acties 0 0 0

baten acties van derden 5246 0 0 Bolo diem kanam

subsidies van overheden 0 0 0

baten uit beleggingen 0 0 0

0 0 0

0 0 0

8987 0 0

LASTEN

Besteed aan doelstelling 7635 0 0 fase 1

Kosten eigen fondswerving 892 0 0 logo-website 

544,5 / 

Afrikafeest  

328,2 / 

domeinaam 

19,48

Kosten gezamenlijke acties 0 0 0

Kosten acties derden 0 0 0

Kosten werving baten 892 0 0

Kosten beheer en administratie 421 0 0 Not 332,75          

Kvk 50       

bankkst 38,09

8948 0 0

39 0 0

Resultaatsbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

- Bestemmingsfondsen 0 0 0

- Continuïteitsreserve 0 0 0

- Bestemmingsreserves 0 0 0

- Overige reserves 39 0 0

39 0 0

RESULTAAT

budget

rentebaten

overige baten

Totaal baten

Totaal lasten



7 
 

 

KOSTENVERDEELSTAAT

     kosten t.b.v.  werving baten

doel- eigen gezamenl. acties beheer totaal budget totaal

stelling fondswerv. acties derden & adm. 2018 2018 2017

Afdrachten aan doelen 7635 7635 0 0

Publiciteit + communicatie 892 0 0 892,2 0 0

Personeelskosten 0 0 0 0

Huisvestingskosten 0 0 0 0

Kantoor- en alg. kosten 382,8 383 0 0

Afschrijving 0 0 0 0

Bank- en rentekosten 38,09 38,09 0 0

Totaal lasten 7635 892 0 0 420,8 8948 0 0

SPLITSING PERSONEELSKOSTEN

real. budget real.

2018 2018 2017

Salarissen 0 0 0

Sociale lasten 0 0 0

Pensioenlasten 0 0 0

Ov. pers. kosten 0 0 0

Totaal 0 0 0

PERCENTAGES

% kosten eigen fondswerving t.o.v. besteed aan doelstellingen 12%

% "besteed aan doelstelling" versus baten 0%

% "besteed aan doelstelling" versus kosten 581%

% totaal kosten versus "besteed aan doelstelling" 17%


