Stichting CHANCE2STUDY
Jaarrekening 2018
1

INLEIDING

Chance2Study verbetert de toekomstmogelijkheden van kansarme jongeren in Cambodja
door hun opleidingen te financieren.
Voor stichting Chance2Study was 2018 een positief jaar. Het gaat goed met de studenten en er zijn
meerdere afstudeerders. Daarnaast is de financiële situatie stabiel en het resultaat is positief. Dat
betekent dat we de financiële reserve hebben kunnen aanvullen. Verder is er de nodige aandacht
besteed aan de contacten met de onderwijsinstellingen en de partners.
Door het continue spaarsysteem en het opbouwen van extra reserves, is het vermogen nu zo groot, dat
de komende jaren de ambities van de stichting wat aantallen studenten betreft ruimschoots gehaald
kunnen worden. De huidige studenten kunnen allemaal hun studieprogramma afmaken. Het doel is om
de reserve de komende jaren aan te wenden voor opleidingen van nieuwe studenten.
Met dit inzicht in het achterhoofd hebben we beperkte fundraising activiteiten ontplooid. 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.
Studenten

De huidige studenten zijn Sopheak, Kang, Ros, Sokh Teang, Reaksmey, Sok Sorn, Rattana,
Panha, Vireak en Kongkea.

Partners

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

Opleidingen

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

Balans per 31 december 2018 na resultaatbestemming, met vergelijkende cijfers per balansdatum 31
december 2017.
BALANS
ACTIVA
Voorraden & Inventaris
Vorderingen
Liquide Middelen
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
Eigen Vermogen
Reserve
Verplichtingen
TOTAAL PASSIVA

2.1

2016

2017

2018

55.793
55.793

57.888
57.888

60.181
60.181

-

-

-

55.793
55.793

57.388
500
57.888

60.078
103
60.181

Toelichting Balans

Vorderingen, vooruitbetalingen en toegerekende inkomsten
Per balansdatum, 31 december 2018 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 2018 is de reserve van de stichting totaal EUR 60.078. Deze totale
reserve komt toe aan de doelstellingen van de stichting. 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 balansdatum, 31 december 2018 heeft Chance2Study een verplichting van 103 euro. Dit betreft de
declaratie van de kosten van de website hosting welke zijn voorgeschoten door een bestuurslid, omdat
dit per creditcard betaald moest worden. Dit bedrag is wel in 2018 door het bestuurslid uitgegeven en
gedeclareerd, echter nog niet overgemaakt. Verder zijn er geen verplichtingen (of vorderingen) buiten
de balans om.
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RESULTATENREKENING

RESULTATENREKENING

2016

2017

2018

3.307
18.898
2.623
74
24.902

2.506
1.330
3.507
30
7.373

2.503
850
2.813
4
6.170

1.053
5.721
6.774

976
4.801
5.777

1.091
2.869
3.960

RESULTAAT

18.128

1.596

2.210

Resultaatbestemming
Toevoeging Reserve
Onttrekking Reserve

18.128
-

1.596
-

2.210
-

INKOMSTEN
Sponsoractiviteiten & fondsen
Eenmalige donaties
Periodieke donaties
Interest
TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN
Operationele uitgaven
Schoolgeld & lesmateriaal
TOTAAL UITGAVEN

3.1 Toelichting Resultatenrekening
Inkomsten
De inkomsten van Chance2Study bestaan uit drie pijlers. Ten eerste ontvangt de stichting periodieke
donaties van vaste donateurs. In december 2018 heeft Chance2Study 13 vaste donateurs. Het
gemiddelde per maand aan ontvangen periodieke donaties is EUR 172. Ten tweede ontvangt de
stichting eenmalige donaties, welke op incidentele basis binnen komen. In 2018 was het totale bedrag
aan eenmalige donaties EUR 850. Dit is een dalende trend ten opzichte van de afgelopen jaren. Er
worden geen activiteiten ondernomen om de eenmalige donaties te verhogen, aangezien de financiële
middelen ruimschoots toereikend zijn. Als laatste komt het voor dat de stichting of andere partijen
sponsoractiviteiten of fondsen inzamelen voor de doelstelling van Chance2Study. Deze komen ten
goede aan de stichting en kennen over het algemeen ook een eenmalig karakter. In 2018 betreft het 2
posten. Een uitgespreide donatie van musQueteer over vier jaar voor EUR 2.500 per jaar. Daarnaast
heeft Chance2Study een doorlopende actie bij YouBeDo, waarbij er 10% van de opbrengst van
boekverkopen aan Chance2Study ten goede kan komen, indien de koper onze stichting als goede doel
kiest bij het afrekenen.
Operationele uitgaven
De belangrijkste posten van de operationele uitgaven van de stichting zijn communicatie, transport en
administratie. De grootste post betreft de vergoeding van een vliegticket aan het bestuur van EUR 500,
conform beleid. Een andere grote post betreft EUR 337 voor hosting van domeinnaam, website en
email. De rest betreffen bankkosten.
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Schoolgeld en lesmaterialen
Gedurende het afgelopen jaar zijn er diverse wisselingen geweest in studenten die bij 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 2018. Aan het einde van 2018
worden er 9 studenten ondersteund. In totaal heeft Chance2Study EUR 2.869 besteed aan onderwijs en
lesmaterialen, de primaire doelstelling van de stichting.
Resultaat
Het positieve resultaat over 2018 van EUR 2.210 wordt toegevoegd aan de reserve, waardoor de totale
reserve nu EUR 60.078 wordt.
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KASSTROOMOVERZICHT

KASSTROOMOVERZICHT

2016

2017

2018

24.902
(6.774)
18.128

7.372
(5.777)
500
2.096

6.170
(3.960)
(397)
1.813

Kasstromen uit investeringen

-

-

-

Kasstromen uit financiering en overig

-

-

-

18.128
55.793

2.096
57.920

1.813
59.733

Totaal Operationele Inkomsten
Totaal Operationele Uitgaven
Totaal Mutatie Werkkapitaal
Kasstromen uit operatie

Netto Kasstroom
Netto Kasstroom Cumulatief

4.1 Toelichting Kasstroomoverzicht
De kasstromen over 2018 zijn geheel operationeel van aard. Er zijn geen investerings- of
financieringsactiviteiten ontplooit. De netto kasstroom komt overeen met het resultaat over 2018. De
cumulatieve kasstroom is niet gelijk aan de financiële reserve op de balans, vanwege de verplichting van
de stichting om het voorschot van 103 euro aan hosting kosten aan het bestuur terug te betalen en een
aantal donaties die op 1 januari zijn ontvangen maar nog niet in het banksaldo verwerkt waren.
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TOELICHTING JAARREKENING

5.1 Algemene grondslagen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de vaststelling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kostprijs. Tenzij anders vermeld bij een specifiek balans item, worden de activa en passiva
gewaardeerd op basis van het kostenbeginsel. Inkomsten en uitgaven worden verantwoord op
transactiebasis. Het resultaat wordt slechts gerealiseerd op balansdatum. Eventuele verliezen die voor
balansdatum plaatsvinden, zullen worden meegenomen in het betreffende jaar indien zij bekend zijn
voor de datum van het vaststellen van de jaarrekening. De jaarrekening is gepresenteerd in euro’s
afgerond op hele bedragen.
5.2 Vreemde valuta
Vorderingen en verplichtingen in vreemde valuta, hoofdzakelijk US-dollars, worden omgerekend tegen
de geldende wisselkoers op balansdatum. Transacties in vreemde valuta die gedurende het balansjaar
plaatsvinden, worden omgerekend en vastgesteld tegen de wisselkoers op transactiedatum. De
wisselkoersverschillen die ontstaan op balansdatum, worden opgenomen in de resultatenrekening per
balansdatum.
5.3

Waarderingsgrondslagen Activa en Passiva

Vorderingen
Bij het ontstaan van vorderingen zullen deze worden opgenomen in de financiële administratie tegen
marktwaarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De marktwaarde en
geamortiseerde kostprijs komen overeen met de nominale waarde. Eventuele voorzieningen voor
onzekere posten zullen indien nodig worden bepaald. Deze voorzieningen zullen bepaald op basis van
individuele analyse per vordering.
5.4

Waarderingsgrondslagen voor het resultaat

Inkomsten
Inkomsten worden opgenomen op het moment van ontvangen van de betreffende posten. De
inkomsten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit donaties, fondsen en sponsoractiviteiten. De
ontvangsten van inkomsten vinden hoofdzakelijk plaats in euro’s.
Operationele uitgaven
Uitgaven zijn gebaseerd op basis van historische kostprijs en worden toegerekend aan het financiële jaar
waartoe zij behoren, tenzij bekendwording en vaststelling plaatsvinden na vaststelling van de
jaarrekening.
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BUDGET 2019

BUDGET

2017

2018

2019

INKOMSTEN
Sponsoractiviteiten & fondsen
Eenmalige donaties
Periodieke donaties

(€)
2.750
3.534

(€)
2.500
2.400

(€)
2.500
2.000

Interest

-

-

-

Onttrekking reserve

-

4.600

1.000

6.284

9.500

5.500

952

1.500
4.000
-

TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN
Operationele kosten
Projectkosten
Schoolgeld & studiekosten
Ingehouden winst

4.281
1.051

1.000
500
8.000
-

TOTAAL UITGAVEN

6.284

9.500

5.500

RESULTAAT

1.051

(4.600)

(1.000)

De inkomsten zijn voorzichtig ingeschat en gebaseerd op de periodieke donaties van de vaste donateurs
die in december 2018 hebben gedoneerd en de toezegging van musQueteer voor sponsoring. De
verwachting is dat de uitgaven en de inkomsten in lijn zijn. Indien de uitgaven de inkomsten overstijgen,
wordt een onttrekking gedaan aan de reserve zoals aangegeven in het beleidsplan.
De operationele kosten, zoals website, hosting, domeinnaam, email en bankkosten zijn ingeschat op
basis van de facturen van vorig jaar. Deze zullen naar verwachting een vergelijkbaar patroon laten zien.
In de operationele kosten is een bedrag van 500 euro opgenomen voor de bijdrage aan de kosten voor
een vliegticket naar Cambodja voor een van de bestuursleden. De post schoolgeld en studiekosten is
gebaseerd op de 9 studenten die nu worden ondersteund en de studenten die in het selectieproces
zitten. Voor de nieuwe studenten is een ruime schatting opgenomen voor een van de duurste
opleidingen.
Hoewel we ons er normaal op richten om in het lopende jaar voldoende fondsen te werven voor de
uitgaven van datzelfde jaar, zal nu indien nodig een beroep worden gedaan op de reserve. De reserve
kent nu een behoorlijke omvang en zal hier geen substantiële impact van ondervinden. In lijn met het
beleid kunnen we voor alle nieuwe studenten de volledige opleiding betalen. Indien de reserve niet
meer voldoende zou zijn om een volledige opleiding te kunnen financieren, dan zullen we niet starten
met nieuwe studenten. Deze situatie zal zich de komende jaren nog niet voordoen.
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