Jaarverslag 2017
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Star Children van het jaar 2017. Dit jaar is het laatste
Midway huis in Pokhara ondersteund, met financiële bijdragen voor onderwijs en medicatie van
8 HIV geïnfecteerde jonge volwassenen. Dit boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december 2017.

De Organisatie
Stichting Star Children is officieel opgericht op 13 februari 2004. Wij zijn een Nederlandse non‐
profit 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 2017
In 2017 is 4.992,71 Euro beschikbaar gesteld aan Star Children Kaski Nepal (SCKN), voor
persoonlijke uitgaven van 8 kinderen en het runnen van het laatste Midway opvanghuis in
Pokhara. Deze inmiddels jonge volwassenen worden klaargestoomd voor een zelfstandig leven
buiten het Star Children huis. De uitvoering ter plekke is zoals altijd in handen van de lokale
partner Star Children Kaski Nepal en doet deze bestedingen volgens eigen inzicht, maar volgt
uiteraard wel de richtlijnen over de bestedingen zoals afgesproken tussen beide partijen.
In 2017 is ook besloten de Nederlandse stichting Smart Shelter Foundation te ondersteunen met
een bedrag van 3.000 Euro, voor onderzoek naar het verbeteren van aardbevingsbestendig
bouwen in Nepal. Dit onderzoek komt indirect onze projecten en direct de levensomstandigheden
van de mensen en kinderen in Nepal ten goede.
SCKN heeft over 2017 een verantwoording gestuurd en deze is goedgekeurd door Stichting Star
Children. Deze bestaat uit een besteding van 3.423 Euro ten behoeve van de kinderen, waaronder
kosten voor medicijnen en onderwijs. Verder is 2.055 Euro besteed aan huisvesting en salarissen
van de huismoeders, en 754 Euro ten behoeve van het managen van het huis en lokale
bestuurskosten. Het tekort van 1.239,29 Euro wordt verrekend met het budget van 2018.
Er hebben dit jaar geen fondsenwervende activiteiten plaatsgevonden. Naast de bescheiden
inkomsten uit de eigen kring, is net zoals in afgelopen jaren het overgrote deel van het budget
beschikbaar gesteld door onze hoofdsponsors Stichting Solino en Lionsclub Balk.
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Financieel Overzicht 2017
Inkomsten:
Saldo 1 januari 2017
Giften donateurs
Giften Stichtingen
Inkomsten rente 2017

+€
+€
+€
+€

7.602,62
510,00
16.500,00
15,28

Totaal

+€

24.627,90

Uitgaven:
Opname / Overboeking Star Children Kaski Nepal
Overboeking Smart Shelter Foundation
Administratie / telefonie
Bankkosten / afrekeningen betalingsverkeer

‐€
‐€
‐€
‐€

4.992,71
3.000,00
145,09
132,42

Totaal

‐€

8.270,22

Saldo 31‐12‐2017

+€

16.357,68

Geplande Projecten en Activiteiten 2018
In 2018 wordt, zoals elk jaar bekeken, hoeveel budget er benodigd is voor het ondersteunen van
hoeveel kinderen en/of jonge volwassenen, en in hoeveel huizen. Ook wordt er bekeken of er
naast de algemene activiteiten in Nepal, ook nog aanvullende behoeften en eventueel daartoe
aanvullende financiën benodigd zijn.
Net als voorgaande jaren wordt niet actief naar fondsen gezocht, aangezien we een positief
saldo in kas hebben, en gezien de lopende overeenkomsten met onze hoofdsponsors, die de
jaarlijkse activiteiten volledig dekken.

Goedkeuring jaarstukken
Dit jaarverslag 2017 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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