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1.

Voorwoord

Beste Donateur,
Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van Stichting STROHALM Foundation (SSF).
2017 was letterlijk een geslaagd jaar voor de Sri Sai Vidyalaya School!
Succes
Dit jaar was er voor het eerst een 10e klas, met daarbij horend: het eindexamen!
Alle leerlingen zijn geslaagd!
En niet met 5jes en 6jes, maar met een gemiddelde van 8,7!
De kinderen hebben hard gewerkt om zulke mooie resultaten te behalen:
zij zijn zelfs in de zomervakantie en in de weekends op school geweest om te studeren.
Kroon
Het is de kroon op 12 jaar inzet van de SSF en de kroon op het werk van Noorjahan, die de kinderen
en leerkrachten weet aan te sturen en enthousiast te maken.
Het is een enorme stimulans voor de jongere leerlingen om zo’n mooi voorbeeld te hebben.
Dank
De SSF is u dankbaar voor uw betrokkenheid en financiële ondersteuning die het werk voor de kinderen
mogelijk maakt. Ook veel dank aan de vrijwilligers in Nederland en India, die een belangrijke bijdrage aan
het welzijn van de kansarme kinderen in India geven.
Indeling
In het eerste gedeelte treft u een verslag aan van de SSF werkzaamheden in 2017.
In het tweede gedeelte vindt u het financiële jaaroverzicht over 2017.
Wij hopen dat u de SSF wilt blijven steunen, zodat wij samen de allerarmsten in India kunnen blijven
helpen!
Met hartelijke groet,
namens het bestuur van
Stichting STROHALM Foundation

Kees van Werkhoven,
voorzitter
Oegstgeest, maart 2018
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2.

Jaarverslag Stichting STROHALM Foundation 2017
Stichting STROHALM Foundation biedt de allerarmste kinderen van Puttaparthi (India) een kans op een
beter leven door hen gratis onderwijs en elke schooldag een voedzame maaltijd te geven. De school
heeft momenteel 185 leerlingen. Het is een veilige plek die uitzicht geeft op een betere toekomst.
De SSF is nauw betrokken bij de Sri Sai Vidyalaya School om de voortgang te volgen en hulp te bieden
waar mogelijk. De SSF is een vrijwilligersorganisatie en krijgt geen subsidie. Daardoor is de SSF geheel
afhankelijk van donaties. Elke gift wordt gegarandeerd aan de kansarme kinderen besteed.

2.1

Het School project: Sri Sai Vidyalaya School

Het belangrijkste doel van de SSF is de continuering van de Sri Sai Vidyalaya School
in Puttaparthi. In 2017 is de financiële garantie gerealiseerd voor het schooljaar 2018/2019 van
de Sri Sai Vidyalaya School voor klas 1 t/m 10, inclusief de dagelijkse warme maaltijd.
Geslaagd!
Alle 14 kinderen van de eindexamenklas zijn geslaagd.
Kinderen die een 8 gemiddeld halen, krijgen een studiebeurs van The Rural Development Trust, om klas
11 en 12 te doen op een andere school.
Drie kinderen komen in aanmerking voor het VWO. Dat onderwijs wordt gefinancierd door een particuliere
instelling.
Kansarme kinderen die eenmaal hun eindexamen (klas 10) gehaald hebben worden dus financieel
ondersteund bij vervolgstudie.

Eindexamenleerlingen zwaaien met hun diploma
Geen kind huwelijk
Meisjes worden daardoor gevrijwaard van uithuwelijking omdat de kosten voor het onderwijs betaald
worden.
Anders zouden de meisjes direct na school worden uitgehuwelijkt omdat de ouders geen geld hebben om
het kind te onderhouden.
Na hun opleiding kunnen de meisjes een betaalde baan krijgen, waardoor zij zelf de bruidsschat kunnen
betalen. De meisjes kunnen nu zelf geld in het laadje brengen en hun familie ondersteunen
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Meehelpen overstroming
De gemeente van Puttaparthi was verrast door de spontane hulp die de leerlingen van de
Sri Sai Vidyalaya school boden om te helpen bij de overstroming in de buurt.
Elkaar steunen en helpen zijn vaardigheden die op de Sri Sai Vidyalaya School geleerd worden en op
deze manier op grotere schaal uitwerking heeft.
Hekwerk
Ook onze kinderen rennen graag achter elkaar aan, stoeien en maken plezier. Door de uitbreiding van
e
de school wordt er op de 1 etage les gegeven.
Voor de veiligheid is er een nu groot hekwerk geplaatst op de balustrade.
Verplichte bijeenkomst voor de ouders
Elke maand organiseert Noorjahan, samen met de leerkrachten, een ouder bijeenkomst. Noorjahan
geeft dan uitleg over schoolregels en schoolbeleid, hygiëne, gezondheid en opvoeding.
Eervolle vermelding van de regering van Andra Pradesh
De regering van de Indiase deelstaat Andra Pradesh heeft de Sri Sai Vidyalaya School aan Unicef
voorgedragen voor de nominatie van de jaarlijkse Unicef prijs.

Noorjahan met een leerling bij het affiche dat de Sri Sai Vidyalaya School
aanprijst voor de Unicef onderscheiding

2.2

De voortgang van de overige projecten

Naast het Schoolproject heeft de SSF nog enkele projecten die met behulp van donaties zijn
gerealiseerd:
Het Voedselproject, het Sociaal-en Humanitair project en Biologisch Groentetuin project zijn in 2017
ondergebracht bij het Schoolproject, omdat deze activiteiten volkomen geïntegreerd zijn in het dagelijks
leven van de school.
Alle 185 kinderen hebben dagelijks een warme voedzame maaltijd (voorheen Voedselproject)
De leerlingen krijgen onderwijs over de groente tuin en onderhouden deze.
( voorheen Biologisch Groentetuin project)
Steun aan ouders van kinderen, die concrete hulp nodig hebben, wordt vanuit het
Schoolproject gefinancierd. (voorheen Sociaal-en Humanitair project)
In 2017 hebben 2 gezinnen balen rijst en groente van Noorjahan in ontvangst genomen, omdat de vader
was weggegaan van huis en enorme schulden had achtergelaten.
De moeders van deze gezinnen verdienen nu hun inkomen op school in de vorm van schoonmaakwerk.
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3.

Vooruitblik op 2018
Financiën
De levensstandaard van de ouders van de kinderen is de laatste jaren verbeterd. Vanuit de regering is er
meer aandacht voor de kansarme mensen. Het basisinkomen is omhoog gegaan. Daardoor kunnen
steeds meer ouders een kleine bijdrage aan het schoolgeld geven, in de vorm van de schoolboeken of
schooluniformen. Op deze manier dragen de ouders ook bij aan de verantwoording over de kinderen.

3.1

Inzameling van geld voor de Sri Sai Vidyalaya School in 2018



Ten behoeve van de continuering van de school voor het schooljaar 2018/2019:
Lesmateriaal, salariëring van de leerkrachten, kookster en schoonmakers, onderhoud schoolgebouw,
dagelijkse warme maaltijden. Benodigd bedrag € 25.000,- per jaar



Vervanging van de ijskasten, filters, naaimachines en computers. Benodigd bedrag: € 4.500,-

Van afval worden plantenrekken gemaakt,
waar de stekjes tegen aan kunnen groeien.

3.2

Onafhankelijkheid Sri Sai Vidyalaya School

Zelfstandig schoolbeleid
Wat betreft beleid, inhoud en vormgeving opereert de Sri Sai Vidyalaya School nu geheel zelfstandig.
Organisatorisch en inhoudelijk is de school in evenwicht.
De laatste jaren heeft de SSF zich steeds meer teruggetrokken wat betreft de leiding van de school.
Stap voor stap heeft de SSF de Sri Sai Vidyalaya School en de Society meer zelfstandigheid gegeven.
Het team werkt goed en de Indiase Schoolinspectie controleert of de school aan alle educatieve en
veiligheidseisen voldoet.
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Zelfstandig Financieel beleid
Na 12 jaar begeleiding van de SSF beslissen Noorjahan en de Society zelfstandig over uitgaven.
Zij zijn heel goed in staat verantwoorde keuzes te maken,
De huidige afspraak is dat zij vrij zijn om het geld te besteden, binnen de financiële ruimte die
ze van de SSF krijgen.
De SSF heeft een toezichthoudende functie. Er wordt geëvalueerd en advies gegeven.
Werken aan financiële onafhankelijkheid
Vooralsnog neemt de SSF de totale financiering voor haar rekening,
Nu de eerste eindexamens achter de rug zijn is de school in een nieuwe fase terecht gekomen en
is er ruimte om te onderzoeken hoe de school een bijdrage kan leveren tot financiële onafhankelijkheid. .
SSF waarnemers
De heer Kees van Werkhoven bezoekt de school jaarlijks voor enige tijd en
onderhoud daarnaast contact met Noorjahan vanuit Nederland.
Er is een warme betrokkenheid bij de gang van zaken van de school en de ontwikkelingsweg van de
kinderen. Ook andere Westerlingen, die in Puttaparthi wonen of er al jarenlang komen, brengen verslag
uit aan de SSF. Zonder uitzondering zijn zij getroffen door de vredige en gedisciplineerde sfeer op
school. Zij zijn er allemaal van overtuigd: De kinderen van de Sri Sai Vidyalaya School, hebben geluk!
Voortzetting van de Sri Sai Vidyalaya School
In december is Firoz, zoon van Noorjahan getrouwd!
Geheel volgens Indiase traditie heeft Noorjahan een bruid voor haar zoon uitgezocht.
Dit wordt heel zorgvuldig gedaan. De achtergrond van de familie van de bruid wordt nagegaan en ook de
astroloog wordt geraadpleegd. Uiteindelijk heeft de bruidegom het laatste woord. Als hij zijn goedkeuring
uitspreekt en de bruid geeft ook haar toestemming, wordt het huwelijk meestal binnen enkele weken
voltrokken..
Bruid en bruidegom hebben elkaar dan een paar keer gezien, in bijzijn van de familie. In december heeft
het huwelijk plaatsgevonden.
De bruid heet Mehantaj. Zij heeft belangstelling voor het onderwijs en heeft ook al enig tijd als leerkracht
gewerkt op een middelbare school.
Momenteel ondersteunt zij Noorjahan met de leiding van de school.

Firoz en Mehantaj op hun huwelijksdag
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4. Dank voor ontvangen hulp
De SSF is heel dankbaar voor de financiële ondersteuning in 2017 van:
Manager en medewerkers van Albert Heijn Noordwijk
De SSF krijgt sinds eind 2007 hulp van de manager van Albert Heijn Noordwijk, de heer J. Beukers.
De manager geeft toestemming voor het plaatsen van een statiegeld bonnen bus bij de flessen automaat.
Klanten kunnen hun statiegeld bon in de bus doen en de SSF int de gift. Elke bon is welkom en het is elke
week weer verrassend dat al die bonnen met kleine bedragen zoveel opbrengen.
De manager van Albert Heijn Oegstgeest
De manager van Albert Heijn uit Oegstgeest, de heer John Zonneveld, heeft zelf contact opgenomen
met de SSF toen een van de goede doelen die bij toerbeurt het statiegeld krijgen, het geld niet kwam
ophalen. De SSF heeft het bedrag dankbaar in ontvangst genomen.
Mr Hostman
Mr Hostman in Alphen aan de Rijn ( www.mrhostman.nl) faciliteert al enige jaren naar grote
tevredenheid van de SSF de website www.strohalmfoundation.org.
Met zijn opbrengsten en diensten steunt Mr Hostman goede doelen. SSF krijgt dan ook een flinke korting op
de gebruikte websiteruimte en het e-mailgebruik.
De Protestantse Messias kerk in Wassenaar
e
De Messiaskerk heeft een deel van de opbrengst van de 2 handsmarkt aan de SSF geschonken.
Bestuursleden van de SSF hebben een uitleg over het schoolproject gegeven en de cheque persoonlijk
in ontvangst genomen.
Pannenkoekboerderij Meijendel in Wassenaar
De heer Cees Jan Bouman van Pannenkoekboerderij Meijendel heeft op eigen initiatief een actie gestart
in zijn restaurant. Hij vraagt aandacht voor de SSF middels foto’s en flyers.
Dankzij de enthousiaste verhalen over zijn ervaringen hebben nieuwe donateurs hun weg naar de SSF
gevonden.
Daarnaast schenkt de heer Bouman de SSF de bijdrage van de gasten voor het toiletgebruik.
Eco Plaza Wassenaar
Bij Eco Plaza in Wassenaar staat bij de kassa een collectebus voor de SSF.
Klanten kunnen hier wat geld in stoppen.
Brasserie Hemels uit Sassenheim
Ook Brasserie Hemels uit Sassenheim schenkt de bijdrage voor het toiletgebruik aan de SSF.
CBS School Joris de Witte uit Oegstgeest
CBS School Joris de Witte uit Oegstgeest heeft begin 2017 de opbrengst van de kerstactie van 2016
overgemaakt aan de SSF.
CijferManager Noordwijk
De heer Martien Noppe, van CijferManager Noordwijk te Noordwijk, voert geheel kosteloos de boekhouding
van de SSF uit. De SSF is hem heel dankbaar voor zijn belangrijke bijdrage.
Donateur voor stichtingskosten van de SSF.
Een donateur heeft alle stichtingskosten voor zijn rekening genomen van 2017.
Dat betekent dat de organisatiekosten om de SSF daadkracht te geven, 0% zijn.
Particuliere donateurs
Talloze particulieren steunen de SSF met kleine en grote bedragen. Eenmalig, per maand of per jaar.
De SSF is blij met elke donatie. Klein of groot, elke gift is welkom!
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5. Bestuur en contactgegevens
Nieuws over de SSF:
0% kosten
De SSF werkt alleen met vrijwilligers en dat betekent dat de stichtingskosten heel laag zijn.
Toch worden er wel kosten gemaakt voor reis - en administratiekosten bijvoorbeeld.
In 2017 heeft een particuliere donateur alle stichtingskosten voor zijn rekening genomen,
Waardoor alle andere donaties direct naar de kansarme kinderen van Puttaparthi gaan.

Wilt u informatie?
Wanneer u meer informatie wenst, kunt u gerust contact opnemen met het secretariaat van de SSF:
info@strohalmfoundation.org
De SSF heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning, waardoor donaties
van de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.

Vermelding naam en adres.
Bij overschrijving via de bank wordt alleen uw naam vermeld. Wij beschikken dan niet over uw adres om
u te kunnen bedanken of om u te informeren over de ontwikkelingen van de projecten.
Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om uw adresgegevens te vermelden bij het overmaken van uw
donatie.
Contactgegevens
Naam
Erkende afkorting
Postadres

: Stichting STROHALM Foundation
: SSF
: Hofdijck 64, 2341 NE, Oegstgeest

KvK nummer
ANBI dossiernummer

: 2810.5831
: 25040

Bankrekening
BIC

: NL28 RABO 0109.98.95.97
: RaboNL2U

Website
E-mail

: www.strohalmfoundation.org
: info@strohalmfoundation.org

Bestuur

: De heer Kees van Werkhoven (voorzitter)
: De heer Bart Janssen (penningmeester)
: Mevrouw Sue Bernicke (secretaris)
: Mevrouw Joelle Paonessa (algemeen bestuurslid)
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6. Financiële samenvatting over 2017
6.1.

Ontvangsten in 2017

In 2017 kwamen de inkomsten van de Stichting STROHALM Foundation voort uit de verzilvering van
statiegeldbonnen bij twee supermarkten in Oegstgeest en Noordwijk.
Ten opzichte van 2016 zijn de inkomsten in 2017 gedaald, omdat de supermarkten ook andere
organisaties bij toerbeurt statiegeldbonnen lieten inzamelen. Het ontvangen donatiebedrag steeg in 2017
daarentegen.
Inkomsten naar bron (Bedragen in Euro’s)
Inkomstenbron

Bedrag 2017

Bedrag 2016

Analyse in %

€ 7.456,30

€ 10.592,88 Min 29,6%

Donaties

€ 16.897,18

€ 21.514,97 Min 21,5%

Totaal

€ 24.353,48

€ 32.107,85 Min 24,2%

Statiegeldbonnen/Winkels

6.2.

Uitgaven naar bestemming in 2017*

De inkomsten worden via een internationale overschrijving van de Raborekening van de SSF voor
latere besteding door de school naar India overgemaakt. In 2017 is er een bedrag naar India
overgemaakt van € 12.500,Uitgaven van de stichting in Nederland zijn:
Omschrijving kostensoort

Bedrag

Reiskosten

€ 760.87

Visa aanvraag

€ 226,52

Printer + kantoorartikelen

€ 449,49
€ 178,95

Rente en Bankkosten
Totaal
Vrij beschikbaar vermogen voor projectbestemming in 2017

€ 1.613,43
Bedrag

Begin vermogen 1-1-2017

€ 32.539,44

BIJ: Resultaat 2017

€ 10.240,05

AF: Overgemaakt naar India

€ -12.500,00
Totaal
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€ 42.933,09

7. Balans per 31 december 2017
ACTIVA

31-12-2017

Vaste Activa

€

0,00

Vlottende Activa

€

0,00

Liquide middelen

€ 55.279,29

Totaal activa

€ 55.279,29

PASSIVA
Besteedbaar vermogen

€ 55.279,29

Kortlopende schulden

€

Totaal Passiva

€ 55.279,29

0,00

7.1. Toelichting op de balans
Uitgangspunten voor het opstellen van de balans
 Het verslagjaar loopt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017;
 De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
ACTIVA
Vlottende middelen
Nog te ontvangen vergoeding kosten

€
€

0,00
0,00

€

0,00

€

8.491,61

Rabobank Telespaarrekening

€

46.787,65

Totaal

€

55.279,29

Projectenreserve
Kostenreserve

€
€

42.933,09
2.106,15

Resultaat 2017

€

10.240,05

€

55.279,29

Crediteuren

€

0,00

Nog te betalen donaties aan projecten

€

0,00

€

0,00

Nog te ontvangen donaties voor projecten
Liquide middelen
Rabobank betaalrekening

PASSIVA
Besteedbaar Vermogen

Kortlopende schulden

Totaal

€

55.0279,29
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7.2 Besteedbaar vermogen
Het besteedbare vermogen van de SSF is het vermogen dat vrij beschikbaar is en
bestaat uit een projecten- en een kostenreserve:



De projectenreserve is het tegoed dat bestemd is voor de projecten van de SSF
in India.



De organisatiereserve is de reservering die bestemd is voor de organisatie- en
beheerkosten. De reserves ontstaan door ontvangen donaties.

X Bij de donaties is een bedrag van € 5.000,- inbegrepen, bestemd voor de
kostenreserve.
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8. Verlies en Winst rekening
Resultaten overzicht 2017

Bedrag

Donaties voor de Sri Sai Vidyalaya school

€

15.876,59

Donaties voedselproject

€

176,00

Donaties tbv de kosten

€

844,59

€

16.897,18

Ontvangen Statiegelden

€

6.852,50

Donaties Pannenkoekrestaurant Meijendel

€

553,53

Correctie overige opbrengsten

€

-10,00

Ontvangen rente spaarrekening

€

60,27

€

7.456,30

VISA Aanvragen

€

226,52

Reiskosten & Autokosten

€

760,87

Kantoor en administratiekosten

€

449,49

Rente en Bankkosten

€

176,55

Gemaakte algemene kosten

€

1.613,43

Winstbestemming overboeking naar India

€

12.500,00

Beschikbaar voor projectbestemming

€

10.240,05

Donatie en opbrengsten

Opbrengsten Winkels

Grondslagen


Donaties, giften en financiële bijdragen van donateurs en bestuursleden worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin de donaties ontvangen zijn.



De projectuitgaven worden in aanmerking genomen in het jaar waarin de uitgaven werkelijk zijn
gemaakt. Dat is het moment van financiële overmaking of opname.

13

