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CHANCE2STUDY
Education is the most powerful tool to change the world

Doorzetten

Terugblik 2021
Chance2Study verbetert de toekomstmogelijkheden van kansarme
jongeren in Cambodja door hun opleidingen te financieren.

Studenten studeren
af, ook tijdens corona
pandemie, zoals
Vireak.

In 2021 is het in Cambodja ondanks de crisis en de maatregelen best goed gegaan. De
scholen zijn de laatste maanden van het jaar weer open. De reeds ondersteunde
studenten hebben stabiele resultaten behaald en er is 1 nieuwe student gestart. Met de
financiële reserves kunnen de ambities van de stichting wat aantallen studenten betreft
ruimschoots gehaald kunnen 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 derde jaar op rij
een bescheiden 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,

Ambities
I'm studying Business
Management at BBU,
because I want to
have my own
business.

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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Chance2Study heeft
inmiddels 35 jongeren
geholpen met het volgen
van een opleiding. 11 zijn
nog bezig met hun studie.

Via onze beurzen zijn 13
studenten afgestudeerd
en hebben 5 jongeren
hun Engelse opleiding
gedaan.

In totaal heeft
Chance2Study meer dan
100.000 euro ontvangen
aan donaties.
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Students
Sokh Teang begint
aan zijn laatste jaar
van de Masters in
English Languages.

JAARVERSLAG 2021

21 MAART 2022

Studenten & Partners

de kaders van de stichting passen. Door de jaren heen

De huidige studenten zijn Kang, Reaksmey (P), Vireak,

van de studenten. Mede door deze aanpak en door

blijkt dat dit goed werkt voor de motivatie en resultaten

Sokh Teang, Kongkea, Sopheak, Prin, Loch, Samnang en

strikte selectie en advies, zien we een divers pakket aan

Sambath.

studierichtingen wat we als stichting ondersteunen.

De huidige partners zijn Salariin Kampuchea, Stepping

Ook als er tegenvallende resultaten zijn, studenten de

Stones en Anjali House.

aanwezigheid niet halen of andere redenen hebben om

Momenteel werken we met de Build Bright University,

hun studie niet voort te zetten, is ons beleid om met de

Pannasastra University Cambodia, University of

partnerorganisaties samen hier onderzoek naar te doen

Southeast Asia en het Australian Center for Education.

en te leren van de zaken die we hebben ondervonden.
Het actief betrekken van de ouders of familie van de

Sinds de start van de stichting in 2010 zijn we van de

studenten is een zeer belangrijke factor in het succesvol

wensen van de studenten uitgegaan bij het kiezen van

doorlopen van de studietijd.

de studierichting en bekeken of de instellingen binnen

LANGE TERMIJN IMPACT
Met de verstrekking van de studiebeurzen helpen we op korte termijn
jongeren met een gedegen opleiding van hun passie en ambitie.
Rattana is een van onze studenten die een studiebeurs heeft
gekregen voor zijn Rechten study. Hij is ook naar de Verenigde Staten
geweest voor een uitwisselingsprogramma. Na zijn studie heeft hij
een baan gevonden als Scholarship Project Officer bij een NGO in
Cambodja. Enerzijds verdient hij hier een salaris mee om van te
kunnen leven, maar daarnaast is zijn ambitie om nog veel meer
studenten de kans te geven een opleiding af te ronden met een
vergelijkbare kans die hij heeft gekregen. Dit is de indirecte maar
lange termijn impact die Chance2Study mede mogelijk maakt.
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JAARREKENING
BALANS - RESULTATEN - KASSTROOM

Overzicht
BALANS

2020

2021

ACTIVA
Bank
TOTAAL ACTIVA

(
(

55.270) (
55.270) (

49.669)
49.669)

PASSIVA
Financiele Reserve
TOTAAL PASSIVA

(
(

55.270) (
55.270) (

49.669)
49.669)

RESULTATENREKENING

2020

2021

INKOMSTEN
Eenmalige donaties
Periodieke donaties
Interest
Onttrekking spaarreserve
TOTAAL INKOMSTEN

(
(
(
(
(

600)
1.004)
5)
365)
1.609)

(
(
(
(
(

600)
1.124)
5)
5.601)
1.729)

UITGAVEN
Operationele uitgaven
Schoolgeld & lesmateriaal
TOTAAL UITGAVEN

(
(
(

446) (
1.528) (
1.974) (

929)
6.401)
7.330)

RESULTAAT

(

(365) (

(5.601)

Resultaatbestemming
Toevoeging Reserve
Onttrekking Reserve

(
(

- ) (
(365) (

- )
(5.601)

KASSTROOMOVERZICHT

2020

2021

Totaal Operationele Inkomsten
Totaal Operationele Uitgaven
Kasstromen uit operatie

(
(
(

1.609) (
(1.974) (
(365) (

1.729)
(7.330)
(5.601)

Kasstromen uit investeringen
Netto Kasstroom

(
(

365) (
- ) (

5.601)
- )
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Toelichting op de jaarrekening
Vorderingen

Operationele uitgaven

Pe r b a l a n s d a t u m , 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 1 h e e f t

De belangrijkste posten van de operationele uitgaven

Chance2Study geen contractuele vorderingen.

van de stichting zijn communicatie en administratie. De
grootste post betreft EUR 665 voor hosting van

Liquide middelen

domeinnaam, website en email. De rest betreffen

Alle liquide middelen zijn verantwoord in de balans en

bankkosten.

staan ter vrije besteding van de stichting.

Schoolgeld en lesmaterialen
Reserve

Gedurende het afgelopen jaar zijn er diverse

Per balansdatum 31 december 2021 is de reserve van

wisselingen geweest in studenten die bij

de stichting totaal EUR 49.669. Deze totale reserve komt

onderwijsinstellingen programma’s volgen. Dit komt

toe aan de doelstellingen van de stichting.

door afstuderen, starten van opleiding en wisselen van

Chance2Study richt zich erop om deze reserve aan te

instituut. Daardoor is het patroon van uitgaven

houden om de financiële ondersteuning van alle

wisselend van aard in 2021. Aan het einde van 2021

studenten voor de gehele opleiding te kunnen

worden er 11 studenten ondersteund. In totaal heeft

garanderen. De gehele reserve is liquide beschikbaar

Chance2Study EUR 6.401 besteed aan onderwijs en

voor de stichting.

lesmaterialen, de primaire doelstelling van de stichting.

Verplichtingen

Resultaat

Pe r b a l a n s d a t u m , 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 1 h e e f t

Het negatieve resultaat over 2021 van EUR 5.601 wordt

Chance2Study geen verplichtingen. Ook zijn er geen

onttrokken aan de reserve, waardoor de totale reserve

verplichtingen (of vorderingen) buiten de balans om.

nu EUR 49.669 wordt.

Inkomsten

Kasstroom

De inkomsten van Chance2Study bestaan uit periodieke

D e k a s s t ro m e n o v e r 2 0 2 1 z i j n v o o r n a m e l i j k

en eenmalige donaties. In 2021 heeft Chance2Study 9

operationeel van aard. Er is een onttrekking aan de

vaste donateurs. In totaal is er voor EUR 1.724 aan

reserve gedaan om de operationele activiteiten te

donaties ontvangen. Er worden geen extra activiteiten

bekostigen. Er zijn geen financieringsactiviteiten

ondernomen om de donaties te verhogen, aangezien

ontplooid.

de financiële middelen ruimschoots toereikend zijn. Er
zijn in 2021 geen sponsoractiviteiten of andere fondsen
ingezameld voor de doelstelling van Chance2Study.
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Vooruitblik 2022
Chance2Study zorgt voor bestendige
lijn in Cambodja met directe support.
In 2022 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. Ook onderhouden we de contacten
met de universiteiten en studenten. We willen zo’n 4
nieuwe studenten ondersteunen.

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. Samnang is one of
their students that Chance2Study supports:
“My name is Samnang and I'm 22 years old. I am from Sochey Village
in Kompong Cham province. My parents are farmers. For me I live far
away from my family, but when I have free time, I often go to my
hometown and I read books and do my assignments.
I am very interested in Business Management. In the school, I mostly
read book of management and research. It is always my favorite class
in school. Next year I will have a major in management and I will share
this knowledge with the people. I love this major so much, I am going
to study hard.
Finally, I would like to say thank you so much for Anjali House, teachers
and sponsor Chance2Study that give me a scholarship to study at
university. I am very happy with this opportunity.”
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