
Terugblik 2022 
Chance2Study verbetert de toekomstmogelijkheden van kansarme 
jongeren in Cambodja door hun opleidingen te financieren. 

In 2022 is het in Cambodja na de significante impact van de crisis best goed gegaan. We 
zijn gestart met het Vanda Institute of Accounting, wat als goede financiële opleiding 
bekend staat. De reeds ondersteunde studenten hebben stabiele resultaten behaald en 
er zijn 3 nieuwe studenten gestart. Met de financiële reserves kunnen de ambities van de 
stichting wat aantallen studenten betreft ruimschoots gehaald worden. De huidige 
studenten kunnen allemaal hun studieprogramma afmaken. De reserve zal de komende 
jaren worden aangewend voor opleidingen van nieuwe studenten. Volgens dit plan is dit 
jaar voor het vierde jaar op rij een beroep gedaan op de reserve. Daarnaast hebben we 
een continue stroom aan inkomsten van vaste donateurs. Daarmee is de financiële 
situatie stabiel. Met dit inzicht in het achterhoofd hebben we niet actief aan fundraising 
gedaan. De nadruk heeft voornamelijk gelegen op het onderhouden van de relaties met 
de vaste donateurs, de opleidingsinstellingen en de studenten. Ook de komende jaren 
gaan we geen extra fundraising activiteiten organiseren en zullen we ons primair richten 
op het vinden en ondersteunen van nieuwe studenten.
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BEURZEN 
Chance2Study heeft 

inmiddels 37 jongeren 
geholpen met het volgen 
van een opleiding. 11 zijn 
nog bezig met hun studie.

AFGESTUDEERD 
Via onze beurzen zijn 15 
studenten afgestudeerd 
en hebben 5 jongeren 
hun Engelse opleiding 

gedaan.

DONATIES 
In totaal heeft 

Chance2Study meer dan 
100.000 euro ontvangen 

aan donaties.

CHANCE2STUDY 
Education is the most powerful tool to change the world
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Afstuderen 
Prin studeert af aan 
BBU. Hij is blij en trots 
en wil een eigen 
resort opzetten. 

Ambities 
De ambitie van Vandy 
is een eigen zaak, 
daarom studeert hij 
Management aan 
BBU.  

Students  
Samnang maakt zijn 
dromen waar met de  
Masters in 
Management. 

37 20 100K



Studenten & Partners 
De huidige studenten zijn Reaksmey (P), Sokh Teang, 
Sopheak, Samnang, Sambath, Ainang, Vandy, Ny 
Koemnoun, Narong, Soriya and Chuanita. 

De huidige partners zijn Salariin Kampuchea, Stepping 
Stones en Anjali House. 

Momenteel werken we met de Build Bright University, 
Pannasastra University Cambodia, University of 
Southeast Asia, Vanda Institute of Accounting en het 
Australian Center for Education. 

Sinds de start van de stichting in 2010 zijn we van de 
wensen van de studenten uitgegaan bij het kiezen van 

de studierichting en bekeken of de instellingen binnen 
de kaders van de stichting passen. Door de jaren heen 
blijkt dat dit goed werkt voor de motivatie en resultaten 
van de studenten. Mede door deze aanpak en door 
strikte selectie en advies, zien we een divers pakket aan 
studierichtingen wat we als stichting ondersteunen.  
Ook als er tegenvallende resultaten zijn, studenten de 
aanwezigheid niet halen of andere redenen hebben om 
hun studie niet voort te zetten, is ons beleid om met de 
partnerorganisaties samen hier onderzoek naar te doen 
en te leren van de zaken die we hebben ondervonden. 
Het actief betrekken van de ouders of familie van de 
studenten is een zeer belangrijke factor in het succesvol 
doorlopen van de studietijd. 
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VERANDERING DOOR EDUCATIE 
Met het verstrekken van studiebeurzen helpen we op korte termijn 
jongeren met een gedegen opleiding van hun passie en ambitie.   
Ainang is een van onze studenten die een studiebeurs heeft gekregen 
voor haar studie Accounting. Zij is 19 jaar oud en woont in Siem Reap. 
De vakken die ze volgt, zijn soms lastig, zoals contractrecht. Toch blijft 
ze gemotiveerd en doet haar best continu te verbeteren. Ze wilt later 
graag een commerciële baan vinden en haar familie een beter 
bestaan geven. Naast haar studie geeft ze graag iets terug aan de 
community en helpt daarom als vrijwilliger op een schooltje om haar 
kennis te delen aan kinderen in de buurt. Nagenoeg alle studenten 
die Chance2Study sponsort, dragen op hun manier bij aan Cambodja.   
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JAARREKENING 
BALANS - RESULTATEN - KASSTROOM
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Toelichting op de jaarrekening 

Vorderingen 
Per ba lansdatum, 31 december 2022 heeft 
Chance2Study geen contractuele vorderingen. 

Liquide middelen 
Alle liquide middelen zijn verantwoord in de balans en 
staan ter vrije besteding van de stichting. 

Reserve 
Per balansdatum 31 december 2022 is de reserve van 
de stichting totaal EUR 42.187. Deze totale reserve komt 
toe aan de doelstel l ingen van de st icht ing. 
Chance2Study richt zich erop om deze reserve aan te 
houden om de financiële ondersteuning van alle 
studenten voor de gehele opleiding te kunnen 
garanderen. De gehele reserve is liquide beschikbaar 
voor de stichting. 

Verplichtingen 
Per ba lansdatum, 31 december 2022 heeft 
Chance2Study een voorziening opgenomen voor 
reiskosten voor het bestuur in 2023. Er zijn geen 
verplichtingen (of vorderingen) buiten de balans om. 

Inkomsten 
De inkomsten van Chance2Study bestaan uit periodieke 
en eenmalige donaties. In 2022 heeft Chance2Study 9 
vaste donateurs. In totaal is er voor EUR 1.567 aan 
donaties ontvangen. Er worden geen extra activiteiten 
ondernomen om de donaties te verhogen, aangezien 
de financiële middelen ruimschoots toereikend zijn. Er 
zijn in 2022 geen sponsoractiviteiten ondernomen voor 
de doelstelling van Chance2Study. Er is een eenmalige 
donatie via het netwerk ontvangen. 

Operationele uitgaven 
De belangrijkste posten van de operationele uitgaven 
van de stichting zijn communicatie en administratie. De 
grootste post betreft EUR 665 voor hosting van 
domeinnaam, website en email. De rest betreffen 
bankkosten. 

Schoolgeld en lesmaterialen 
Gedurende het afgelopen jaar zijn er diverse 
w i s s e l i n g e n g e w e e s t i n s t u d e n t e n d i e b i j 
onderwijsinstellingen programma’s volgen. Dit komt 
door afstuderen, starten van opleiding en wisselen van 
instituut. Daardoor is het patroon van uitgaven 
wisselend van aard in 2022. Aan het einde van 2022 
worden er 11 studenten ondersteund. In totaal heeft 
Chance2Study EUR 7.233 besteed aan onderwijs en 
lesmaterialen, de primaire doelstelling van de stichting. 

Resultaat 
Het negatieve resultaat over 2022 van EUR 7.469 wordt 
onttrokken aan de reserve, waardoor de totale reserve 
nu EUR 42.187 wordt. 

Kasstroom 
De kasstromen over 2022 z i jn voornamel i jk 
operationeel van aard. Er is een onttrekking aan de 
reserve gedaan om de operationele activiteiten te 
bekostigen. 

4

JAARVERSLAG 2022 8 MAART 2023



Vooruitblik 2023 
Chance2Study zorgt voor bestendige 
lijn in Cambodja met directe support. 

In 2023 blijft de stichting beurzen aanbieden aan 
ambitieuze en gemotiveerde jongeren en studenten die 
hun dromen willen verwezenlijken. De partners zijn van 
cruciaal belang, daarom zorgen we voor goed beheer 
van deze relaties.  In de zomer willen we een bezoek 
aan Cambodja brengen. Ook onderhouden we de 
contacten met de universiteiten en studenten. We willen 
zo’n 4 nieuwe studenten ondersteunen.
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ANJALI HOUSE - TRUSTED PARTNER FOR CHANCE2STUDY 
Anjali House provides counseling, scholarships, application support, and other resources to their 
students to access higher education or vocational training after high school. Their students have finished 
degrees in a range of disciplines including business administration, nursing, English, and accounting. 
Anjali continues to help their scholarship students with computer and English skills, and support them in 
finding part-time work or internships that suit their skills and interests. Additionally, they gain critical 
leadership skills through volunteer work at Anjali or elsewhere in the community. Soriya is one of their 
students that Chance2Study supports: 

“My name is Soriya and I'm 19 years old. I am from Siem Reap province. I 
work part-time in the evening as handicrafts seller and cashier and I have 
an internship in the afternoon. I enjoy working and learning more about 
accounting in practice. At Anjali House, I volunteer as a teacher assistant 
in the kindergarten class. I love to see the kids enjoying their class. 

I am studying at the Vanda Institute of Accounting. This semester has 
been difficult as I’ve had a lot of assignments, but I always try my best to 
do well. 

I thank Anjali House and sponsor Chance2Study for this scholarship. It will 
change my life and make my future better.”
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