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BESTUURSVERSLAG JAARREKENING CLN 2014

Algemene opmerkingen

Stichting

Het bestuur is onbezoldigd.

Activiteitenverslag

a. voortgang bouw scholen:                                                                                                           

b. onderwijsprojecten:

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur in 2014 is als volgt:

Voorzitter Roel de Vries

Secretaris Frans Kokke

Penningmeester Nanning Schotanus

Lid John Kerstens, Arnhem

Lid Ruud Baars

In eerdere activiteitenverslagen hebben we aangegeven dat het bestuur heeft besloten om meer in te zetten op bestaande ontwikkelingen door 

mede gebruik maken van bestaande scholen en indien nodig het renoveren daarvan. Dit mede omdat het recht op basis -onderwijs in India 

zich steeds beter gaat ontplooien, waardoor voor meer kinderen de mogelijkheid is het basis -onderwijs te volgen op de reguliere openbare 

scholen. Het gevolg daarvan is dat de kinderen op de CL -scholen de onderbouwperiode volgen en daarna doorstromen naar de reguliere 

openbare scholen en daar de basisschool afronden. Duidelijk is ook dat er, zoals is afgesproken, in maart 2014 geen verzoek is gekomen om 

de 2e school te bouwen. Dit betekent dat het budget hiervoor nu vrijvalt en is toegevoegd aan de algemene reserve. Op 12 maart 2014 was de 

officiële opening van het gebouw in Agra waarvoor de Stichting Child Learn Nederland in 2013 de financiële middelen heeft verstrekt vanuit 

een donatie door de FNV Bouw afdeling Hattem. Het gebouw wordt gebruikt door de vakbond uit Agra en voor 

scholings/onderwijsactiviteiten. 

De onderwijsprojecten: Bhagabanhur, Machhagadia, Behrampura (allen in Orissa), Tantpur Agra (Uttar Pradesh) en Jodphur (Rajasthan) 

alsmede de projecten in de bosbouw en steenfabrieken in de staten Jodhpur, Orissa,  Bihar, Uttar Pradesh en Punjap. maakten integraal 

onderdeel uit van het onderwijsproject CH0011068. Inmiddels zal dit project medio 2015 afgerond zijn en verder gaan in een nieuw project. 

Aan dit project, waaraan meerdere partners deelnemen, wordt door FNV Mondiaal gecoördineerd. De activiteiten van dit project zijn: salaris 

21 leerkrachten van 8 bestaande scholen en een 3-tal scholen op het werkobject met totaal 500 leerlingen, kosten gezondheidszorg voor alle 

kinderen scholen werkobjecten, uniformen voor alle leerlingen alsmede de schoolatributen voor alle 11 scholen en training voor alle 21 

leerkrachten.                                                                                                                                                                                                                     

In 2014  zijn naast voorstaande projecten ook de loonkosten van twee leerkrachten van de Mundashahi-school in Orissa, tweetal leerkrachten 

van de Meergangi-school in Bihar en een drietal leerkrachten voor de Colony Dumuduma-school in Orissa gefinancierd. De verwachting is 

dat er in maart 2015, tijdens de bestuursvergadering van Child Learn Internationaal, opnieuw een verzoek zal komen om dit voor de jaren 

2016 en 2017 voort te zetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

c. al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord

De Stichting Child Learn Nederland is opgericht 27 juni 2005 en is statutair gevestigd in Huizen onder registratienummer van de Kamer van 

Koophandel 30206129. De stichting heeft de ANBI-status. Hierdoor zijn de giften en donaties aftrekbaar voor de belastingen. 

Stichtingsdoelstelling

De doelstelling van de stichting is:

a. het bevorderen en ondersteunen van activiteiten gericht op het elimineren van kinderarbeid, realiseren van (basis)onderwijs, scholen en 

andere onderwijsvoorzieningen voor deze kinderen, in het bijzonder door het ondersteunen van het Child Labour Elimination Resource 

Netwerk in India.

b. het verwerven en beheren van financiële middelen ter bevordering van bovengenoemde doelen, in het bijzonder onder (kader)leden van de 

vakbeweging in de bouw-en houtsector.
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c. overige ondersteunende steunende projecten 

Bespreking van de balans en staat van baten en lasten

Toekomstige financiële positie                                                                                           

III. In de begroting 2013 was een post opgenomen van € 10.000 voor "Kleine projecten". De reden hiervan was om adequaat te kunnen 

reageren op verzoeken voor ondersteunende projecten ter versterking van de onderwijsprojecten. In het vervolg daarop zijn in de begroting 

van 2014 projecten opgenomen om hieraan uitvoering te geven. Naast de eerdere genoemde Scholarship en Pinkyfonds waren dit in 2014 de 

volgende ondersteunende projecten:

1. Dokter en verpleegsters-vergoeding Gezondheidscentrum Rajasthan/CL -school.

2. Training en cursus voor de onderwijzers van de CL-scholen in Mundashahi, Dumduma en Meerganj. 

3. Onderwijzers en chauffeur salarissen alsmede de benzinekosten van de mobileschool in Rajasthan.

4. Infrastructurele verbetering CS -scholen in Orissa.                                                                                

In 2014 zijn de bijdragen en donaties enigszins groter dan begroot. Hierbij in het oog springend is naast de vaste bijdrage ieder jaar van het 

aantal donateurs, zoals de FNV Bouwafdelingen Amsterdam, Arnhem, de Lekstreek en KBO St. Barbara Nuth, de schenking van € 8.000 van 

Roel de Vries (voorzitter CLN).  De totale opbrengst van de deelnemersbijdrage van de vijfde (jubileum) editie CLN -Marathon te Schimmert 

is uitgekomen op € 2.800. Vanuit het geoormerkte sponsorbedrag (€ 2.393) is er € € 2.015 gebruikt, zodat er nog een bedrag resteert van € 

378.

De uitgaven van de onderwijstraject CH0011068 is in een totaalsom ( € 47.133) over de periode medio 2013 tot medio 2015 is op 19 februari 

2014 betaald. Het nog resterende saldi van projecten (nieuwbouw scholen) zijnde € 29.412 is er vanaf getrokken zodat er € 17.721 is betaald. 

De uitgaven voor de financiering van een 7-tal leerkrachten, Scholarship, alsmede de uitgaven van de overige kleine ondersteunende 

projecten zijnde € 12.546 zijn onder aftrek van saldi eerdere financiering "kleine projecten", zijnde € 9.679, in mei 2014 € 2.867 is betaald.

Vanuit de doelstelling (verwoord in de statuten en projectomschrijving) ligt de financiering van de projecten op koers.

De geoormerkte bestemmingsreserves zijn voldoende om zowel de kosten als de tijdsduur ervan te kunnen betalen. In maart 2014 is er geen 

aanvraag gedaan voor de bouw van een nieuw schoolgebouw, welke deadline eerder met betrokkenen in India is afgesproken. Dit betekent 

dat we met CL India/BWI Geneve verdere afspraken te maken om de gelden vanuit het daarvoor bedoelde depot terug te storten aan Child 

Learn Nederland of af te trekken van de toekomstige onderwijsprojecten. De onderwijsprojecten kunnen uit de bestemmingsreserve 

gefinancierd worden tot en met 2016.

De overige projecten worden na voorstellen in de vergadering van het Child Learn Internationaal -bestuur en besluitvorming in de 

bestuursvergadering van Child Learn Nederland vermeld in de jaarlijkse begroting. Het bestuur van Child Learn Nederland heeft op 13 

november 2014 inmiddels besloten de financiële ruimte "overige projecten" te bepalen op € 10.000 exclusief de salarissen van de 7 

onderwijzers voor € 5.660 van de CL -scholen in Munda Colony, Dumuduma Colony (Orissa) en Meergangi (Bihar). De financiering zal 

komen uit de algemene middelen en uit bijdragen welke door de donateurs daartoe specifiek zijn genoemd. 

Er zijn inmiddels vanaf 2006 tot heden een tweetal uitwisselingsprogramma's uitgevoerd en geheel gefinancierd uit het daarvoor bedoelde 

bestemmingreaerve. In 2014 is het uitwisselingsprogramma gekoppeld aan de jubilieumeditie van de CL Marathon 2014. Alhoewel het de 

bedoeling was om naast een tweetal leerkrachten ook een tweetal bouwvakkers uit te nodigen om de Masterclass te volgen zijn we door 

allerlei privéomstandigheden van betrokkenen hierin niet in geslaagd. De twee leerkrachten van Child Learn -scholen in Orissa (Swati Dey en 

Sagarika Barik) hebben kennis gemaakt met de onderwijsmethodes op een basisschool in Schimmert, een school voor speciaal onderwijs in 

Roermond als een tweetal openbare bibliotheken in Schimmert en Nuth. .Daarnaast is er een bezoek gebracht aan FNV Bouw te Woerden en 

hebben beide leerkrachten deelgenomen aan de 7 kilometer bij de CL -Marathon alsmede daarna de prijsuitreiking van de jubileum editie Cl 

Marathon gedaan te Schimmert. Een verslag van deze uitwisselingsproject is te lezen op de website van Child Learn Nederland. De kosten 

(vlieg, -reis en verblijfskosten) van het uitwisselingsproject was € 5.214. Derhalve resteert er in de bestemmingsreserve nog een bedrag van € 

378. Het bestuur van Child Learn Nederland heeft in haar vergadering van 13 november 2014 besloten deze reserve vanuit de algemene 

middelen aan te vullen tot € 10.000.

Het eigen vermogen is voldoende om de doelstelling te realiseren. Het betreft hier:

1. De coördinatie/begeleiding voor een bedrag van € 13.434. Inmiddels is een school gebouwd, ingericht en in gebruik. 

2. De financiering van soortgelijke onderwijsprojecten als de huidige voor de periode tot en met 2016. De financiering van de 

onderwijsprojecten tot en met 2016 is begroot op € 83.754. Gezien de geschiedenis van de particuliere donaties in de periode 2005 tot en met 

2014 (€ 196.260 ) is het de reële verwachting dat ook in de komende jaren het geval zal zijn. De gematigde verwachting is dat er de komende 

jaren jaarlijks € 10.000 door particulieren zal worden gedoneerd.

De omvang algemene reserve per jaareinde 2014 is € 209.137. De startdoelstelling was: 'De bouw van vier scholen, inclusief grondaankoop, 

inrichting, onderhoudskosten en coördinatie/ begeleiding'. Door de veranderde wetgevende en economische ontwikkelingen in India zal deze 

doelstelling voornamelijk beperkt zijn tot onderhoudskosten bestaande CL -scholen en de coördinatie/begeleiding

Daarnaast een viertal onderwijsprojecten over de periode 2006 tot en 2016. Inmiddels zijn een zestal onderwijsprojecten ingevuld voor de 

periode 2011 en 2014, welke allen gefincieerd zijn uit de bestemmingsreserves hiervoor. Voor 2015 zijn inmiddels afspraken gemaakt voor 

een nieuw onderwijsproject waar naast andere partijen Child Learn Nederland voor 2 jaar € 60.000 in totaal zal bijdragen. Dit betreft een 

onderwijsproject waarin 11 CL -scholen, 500 leerlingen en 21 leerkrachten deelnemen. 

II. Ook in 2014 is er weer een uitgave (€ 242) gedaan vanuit het Pinkyfonds, dat inmiddels onderdeel uitmaakt van "kleine projecten" Dit 

soort uitgaven  is bedoeld om individuen binnen de Child Learn scholen de financiële ruimte te bieden om zichzelf te kunnen opplooien en 

daarmee ook een optimale rendement daarvan te realiseren zowel voor hem/haar zelf als voor de Child Learn scholen. De financiering komt 

uit de algemene middelen. 

I. In 2009 is er voor een periode van 2 jaar (2009 en 2010) gestart met een het Scholarship-project. Dit project heeft als doel leerlingen welke 

de basisschool hebben afgerond de kans te geven door te kunnen studeren aan een vervolgopleiding. Deze kinderen hebben een handicap of 

de ouders van deze kinderen hebben onvoldoende financiële middelen om dit zelf te kunnen bekostigen. Ook in 2014 is dit project 

voortgezet, waarbij de intentie is om dit ook voor 2015 te doen zodat de inmiddels elftal gestarte kinderen in dit project hun middelbare 

opleiding volledig kunnen afmaken en er nieuwe kinderen hierdoor een start kunnen maken. De financiering zal komen uit de algemene 

middelen ( waaronder ook de specifiek voor deze activiteit geoormerkte donaties), dit project maakt deel uit van het bestemmingsfonds 

"kleine projecten". 
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Verslag bestuursbespreking jaarrekening 2014 en begroting 2015

De voorzitter spreekt mede namens het bestuur zijn waardering uit voor de geleverde jaarstukken. Er worden geen inhoudelijke opmerkingen 

gemaakt.

Het bestuur bekrachtigt haar besluit van 13 november 2014 om voor toekomstige begrotingen  € 10.000 toe te voegen aan het budget “kleine 

projecten”. En het bestemmingsfonds "uitwisselingsproject" op te hogen naar € 10.000.   

Nogmaals wordt door het bestuur bevestigd haar activiteiten meer te richten op de huidige ontwikkelingen in India. Door de verbeterde wet- 

en regelgeving betreffende het recht op basisscholing voor alle kinderen in India, besluit het bestuur haar beleid van 2014 ook in 2015 voort 

te zetten.

NB: Tijdens de CLN -bestuursvergadering op 13 november 2014 is de toekomstige financiële positie besproken. Kern van de bespreking dat 

er voor 2015 er voldoende financiële mogelijkheden zijn om de projecten en activiteiten uit te voeren conform onderstaande begroting 2015  

(op de volgende pagina opgenomen).
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Begroting 2015

Inkomsten €

Bijdragen 1.000

Donaties algemeen 9.000

Overige inkomsten 0

Totaal 10.000

Uitgaven

Bouwen scholen en coördinatie 5.000

Onderwijstrajecten

Project CHOO Bihar, Uttar Pradesk (2) Punjab

Jodhpur Rajasthan, Uttar Pradesh en Orissa 30.000

Project financiering twee leerkrachten Mundashahi-school Orissa 1.650

Project financiering drie leerkrachten Colony Dumuduma school Orissa 2.500

Project financiering twee leerkrachten Meergangi school Bihar 1.650

Overige projectactiviteiten

Kleine projecten

Pinky 350

Scholarship 2.100

Ondersteunende projecten:

- Dokters en verpleegersvergoeding CL-

school Rajasthan 1.550

- Nader te bepalen projecten 6.000

Totaal kleine (ondersteunende) projecten 10.000

Uitwisselingsprogramma 0

Advies, bestuur en diverse kosten 1.000

Overige kosten 0

Totaal 51.800

Totaal baten minus lasten -41.800

Financiële baten en lasten 2.500

Saldo -39.300

Het begrote negatieve saldo 2015 gaat ten laste van het eigen vermogen.

Woerden, april 2015
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JAARREKENING 2014

 



STICHTING CHILD LEARN NEDERLAND, WOERDEN

BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)

       31 december 2014

         €            € € €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 

Overige vorderingen en overlopende activa 5.972 5.304

5.972 5.304

Liquide middelen 300.928 313.577

Som der vlottende activa 306.900 318.881

KORTLOPENDE SCHULDEN EN 

OVERLOPENDE PASSIVA

Crediteuren 0 0

Overige schulden en overlopende passiva 6.133 29.226

6.133 29.226

Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden 300.767 289.655

Uitkomst activa min kortlopende schulden 300.767 289.655

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 209.137 207.362

Bestemmingsreserve 'Bouwen Scholen' 11.252 11.917

Bestemmingsreserve 'Onderwijs trajecten' 60.000 54.528

Bestemmingsreserve 'Onderwijs Bosbouw' 0 9.802

Bestemmingsreserve 'Uitwisselingsprogramma' 10.000 6.046

Bestemmingsreserve 'Kleine projecten' 10.000 0

Bestemmingfonds 'Projecten' 378 0

300.767 289.655

31 december 2013
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STICHTING CHILD LEARN NEDERLAND, WOERDEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Resultaat Begroting Resultaat

2014 2014 2013

€ € €

BATEN

Bijdragen 450 2.000 2.280

Donaties algemeen 12.215 9.000 43.264

Donaties specifiek 250 1.000 5.400

Overige baten 0 0 0

Som der baten 12.915 12.000 50.944

LASTEN

Bouwen van scholen 1.115 7.500 7.319

Onderwijs trajecten -186 29.366 29.226

Financiering UPGMS-kantoor/pc locatie 0 0 30.000

Overige projectenactiviteiten 3.138 16.047 10.513

Advies, bestuur en diverse kosten 1.673 1.000 4.924

Som der lasten 5.740 53.913 81.982

TOTAAL BATEN MINUS LASTEN 7.175 -41.913 -31.038

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 3.937 8.000 5.304

EXPLOITATIERESULTAAT 11.112 -33.913 -25.734

Resultaatbestemming:

Algemene reserve 14.101 47.921

Bestemmingsreserve 'Bouwen Scholen' -665 -5.579

Bestemmingsreserve 'Onderwijs trajecten' 186 -29.226

Bestemmingsfonds 'Uitwisselingsprogramma' -5.214 0

Bestemmingsreserve 'Kleine en ondersteunende projecten' 2.326 -8.850

Bestemmingfonds projecten 378 -30.000

11.112 -25.734
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen van waardering

Debiteuren

Overige activa en passiva

Grondslagen van resultaatbepaling

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden (geamortiseerde 

kostprijzen), tenzij hieronder anders is vermeld.

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een 

voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek 

van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Rekening houdend met de grondslagen van waardering wordt het resultaat voorts als 

volgt bepaald. De lasten en baten worden toegerekend aan de periode waarop deze 

lasten en baten betrekking hebben. De overschotten en de tekorten worden 

toegevoegd aan c.q. in mindering gebracht op het eigen vermogen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

31 december 31 december

2014 2013

€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruit betaalde bedragen 'Coördinatie en begeleiding bouw' 2.035 0

Overige vorderingen en overlopende activa (rente) 3.937 5.304

5.972 5.304

LIQUIDE MIDDELEN

Bank 300.928 313.577

Kas 0 0

300.928 313.577

KORTLOPENDE SCHULDEN EN 

OVERLOPENDE PASSIVA

Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen kosten Onderwijstraject 0 29.226

Te betalen kosten Overige projectkosten 6.133 0

6.133 29.226

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

Stand begin boekjaar 207.362 167.592

Resultaatbestemming 14.101 47.921

Mutatie tlv bestemmingsreserve(s) 9.802 0

Mutatie tgv  van bestemmingsreserve(s) -22.128 -8.151

Stand einde boekjaar 209.137 207.362

Het onderwijstraject CH0011068 is inmiddels geheel af gefinancierd. In het op de rol staande nieuwe project ( nog geen 

CH-nummer) is door het bestuur van Child Learn Nederland de toezegging gedaan om dit project voor € 30.000 per jaar 

mede te financieren. Het is betreft hier een project voor twee jaar (2015/2016) zodat er een toezegging is gedaan voor € 

60.000. De activiteiten van dit project zijn:                                                                                                    a.salaris 21 

leerkrachten van 8 bestaande scholen en  3-tal scholen op het werkobject met totaal 500 leerlingen.             b. kosten 

gezondheidszorg voor alle kinderen scholen werkobjecten.                                                                              c. uniformen 

voor alle leerlingen alsmede de schoolatributen voor alle 11 scholen.                                                           d. training voor 

alle 21 leerkrachten.                                                                                                                               

Op 19 februari 2014 is € 47.133 betaald over de jaren 2013 en 2014. Dit overigens onder aftrek van overgebleven saldi 

van alle voorgaande projecten (nieuwbouw scholen), zijnde € 29.412, zodat er € 17.721 aan FNV Mondiaal voor dit 

project CH0011068 is overgemaakt. 
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31 december 31 december

2014 2013

€ €

Bestemmingsreserve 'Bouwen Scholen'

Stand begin boekjaar 11.917 17.496

Resultaatbestemming -665 -5.579

Stand einde boekjaar 11.252 11.917

Bestemmingsreserve 'Onderwijs trajecten'

Stand begin boekjaar 54.528 83.754

Resultaatbestemming 186 -29.226

Toevoeging vanuit algemene reserve 5.286 0

Stand einde boekjaar 60.000 54.528

Bestemmingsreserve 'Onderwijs Bosbouw'

Stand begin boekjaar 9.802 9.802

Mutatie (opheffen bestemmingsrserve) - tgv algemene reserve -9.802 0

Resultaatbestemming 0 0

Stand einde boekjaar 0 9.802

Bestemmingsreserve 'Uitwisselingsprogramma'

Stand begin boekjaar 6.046 6.046

Resultaatbestemming -5.214 0

Toevoeging vanuit algemene reserve 9.168 0

Stand einde boekjaar 10.000 6.046

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het bouwen van scholen in twee dorpen Brahampura en Machhagadia. Tevens 

zijn hierin de coördinatiekosten opgenomen voor begeleiding bouw, ontwikkeling van projecten en het bespreken en 

vaststellen nieuwe projecten  In maart 2014 is er geen verzoek gekomen om de school in Machhagadia alsnog te bouwen. 

In 2012 was door het bestuur reeds besloten de gelden beschikbaar voor de bouw van de scholen op te schorten. In de 

vergadering van het bestuur in november 2014 is hier nader over gesproken en is besloten om de beschikbaarheid van de 

gelden voor de bouw van de school te beëindigen. De resultaatbestemming heeft betrekking op de onttrekking van de 

coördinatiekosten 2014 (€ 1.115) en toevoeging van de ontvangen bijdragen voor de reiskosten voor 2014 (€ 450) zodat 

per saldo een bedrag wordt onttrokken van € 665 aan deze bestemmingsreserve.

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het ondersteunen van het onderwijsprogramma CH0011068. In 2010 is er 

gehoor gegeven aan het verzoek van Child Lear India om de kosten van 2 leerkrachten in Munda Colony, 3 leerkrachten 

van de Colony Dumuduma school  in Orisa en 2 leerkrachten van de  Meergangi school in Bihar te financieren. Bij het 

opstellen van de begroting 2013 is besloten om deze financiering ook voor 2013/2014 voort te zetten. De totale 

financiering van de 7 leerkrachten is € 5.660 per jaar en is betaald in januari 2013. Er is in overleg besloten om voor de 

jaren 2013 en 2014 één projectplan CH0011068 te maken waarin ook de scholen van de projecten CHOO1915 en 

CHOO5012 zijn opgenomen. Dit projectplan is in het eerste kwartaal 2013 aangeboden en waarbij het te financieren deel 

voor Child Learn Nederland van scholingsprojecten voor beide jaren samen € 47.132 minus het saldo vorige projecten van 

€ 29.412 was. Voor de jaren 2015/2016 is er een nieuw projectplan opgesteld waarin ook de vorige projecten deel van 

uitmaken. Hiervoor is door het bestuur een toezegging gedaan van in totaal van € 60.000 voor de jaren 2015/2016 Voor 

deze projectactiviteiten uit het projectplan is het bedrag € 30.000 opgenomen in de begroting 2015.

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het ondersteunen van het onderwijsprogramma in Munda Colony waarvan de 

ouders werkzaam zijn in de bosbouw in de staat Orissa. Het projectplan CH0011068 is inmiddels beëindigd. Inmiddels 

heeft het bestuur in haar vergadering op 13 november 2014 besloten het resterende saldo € 9.802 van de 

bestemmingsreserve "onderwijs bosbouw" toe te voegen aan de algemene reserve.  
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EIGEN VERMOGEN 31 december 31 december
2014 2013

€ €
Bestemmingsreserve 'Kleine (en ondersteunende) projecten'

Stand begin boekjaar 0 699

Resultaatbestemming 2.326 -8.850

Toevoeging vanuit algemene reserve 7.674 8.151

Stand einde boekjaar 10.000 0

31 december 31 december

2014 2013

Bestemmingsfonds projecten € €

Project 'Aankoop pand voor regionale bouwbond'

Stand begin boekjaar 0 30.000

Resultaatbestemming 0 -30.000

Stand einde boekjaar 0 0

31 december 31 december

2014 2013

€ €

Project 'Sponsorloop'

Stand begin boekjaar 0 0

Resultaatbestemming 378 0

Stand einde boekjaar 378 0

Voor de Child Leard Marathon Schimmert resteerde er nog een sponsorbedrag van € 2.393. Onder aftrek van de uitgaven 

van € 2.015 (€ 700 betaald in 2013 en € 1.315 in 2014) reseert nog een bedrag van € 378 dat via de resultaatbestemming is 

toegevoegd aan project Sponsorloop.

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de uitwisseling van personen vanuit Nederland en India/Nepal waarbij het de 

doelstelling is de deelnemers aan het uitwisselingsprogramma kennis te laten maken met de leef- woon en 

werkomstandigheden in zowel Nederland als India. Met het uitwisselingsprogramma willen we Indische/Nepalese 

bouwvakkers en onderwijzers kennis te laten opdoen van de bouwpraktijk en onderwijs in Nederland en de daar gebruikte 

materialen en materieel en deze kennis in India en Nepal met anderen te delen en aan jongeren in opleiding te leren. Voor 

de Nederlandse bouwvakkers is het doel dat zij een beeld kunnen vormen van het verschil in omstandigheden van leven, 

werken, wonen en de ontplooiingsmogelijkheden. Deze kennis kunnen zij ook verder doorgeven aan hun familie, vrienden 

en collega's in Nederland zodat de solidariteitsgedachte versterkt kan worden. In 2014 is er opnieuw voor gekozen om een 

tweetal leerkrachten van Child Learn -scholen uit Orissa uit te nodigen om hen kennis te laten maken met de 

onderwijsmethodes op een Nederlandse basisschool en een Nederlandse school voor speciaal onderwijs. Een verslag van 

deze uitwisseling is te lezen op de website van Child Learn Nederland. De resultaatbestemming heeft betrekking op de 

ontrekking van de gemaakte kosten in 2014 van € 5.214. Het bestuur heeft in haar vergadering van 13 november 2014 

besloten de bestemmingsreserve "uitwisselingsprogramma" vanuit de algemene reservers op te hogen naar € 10.000.

Naast de onderwijsprojecten zijn er diverse kleinere projecten ter ondersteuning hiervan, zoals ict-project, solar -project 

ect. De financiering hiervan komt uit de algemene middelen en na een bestuursbesluit.  De voortgang van de "kleine 

projecten" zal worden beschreven in het "activiteitenverslag" van het bestuur. De resultaatbestemming heeft betrekking op 

de kosten 'kleine en ondersteunende' projecten' in  2014 (€ -2.076) en de ontvangen bijdrage ´Scholarship´ (€ 250) zodat 

per saldo een bedrag wordt toegevoegd van € 2.326. In haar bestuursvergadering van 13 november 2014 heeft het bestuur 

besloten om eveneens in 2014 ten minste € 10.000 vooraf te reserveren voor kleine projecten inclusief Pinkyfonds en 

Scholarship. Dit betekent dat ervanuit algemene middelen (algemene reserve) aan de bestemmingsreserve "kleine en 

ondersteunende projecten" een bedrag van € 7.674 is toegevoegd.

De donatie van € 30.000 (in 2012) is geoormerkt voor een project waarbij een pand is gekocht waarin plaats is voor de 

regionale bouwbond en ruimte voor computers voor zowel leerkrachten van de CL-school in Agra. Het pand is aangekocht 

en verbouwd. In mei 2013 is hiervoor de donatie overgemaakt aan de vakbond UPGMS te Agra. In maart 2014 is het pand 

officieel geopend door de voorzitter van UPGMS de heer Tularam en voorzitter Roel de Vries van CLN.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN:

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Resultaat Begroting Resultaat

2014 2014 2013

€ € €

BATEN

Bijdragen 450 2.000 2.280

Donaties algemeen 12.215 9.000 43.264

Donaties specifiek (project gebonden) 250 1.000 5.400

Overige baten 0 0 0

12.915 12.000 50.944

LASTEN

Bouwen van scholen

Coördinatie en begeleiding kosten bouw 1.115 7.500 7.319

1.115 7.500 7.319

Onderwijs trajecten scholen

23.566 23.566 23.566

-29.412

1.617 1.650

2.426 2.500

1.617 1.650

-186 29.366 29.226

Verrekening betaalde projectkosten (voorgaande projecten)

Project financiering twee leerkrachten Meergangi school Bihar

Project financiering drie leerkrachten Colony Dumuduma school 

Orissa

Project financiering twee leerkrachten Mundashahi-school Orissa

Er zijn meerjarige contracten afgesloten met:

1. Building Workers International (BWI)

2. Child Learn International

3. Child Learn Asia/India

4. FNV Mondiaal

Er is in overleg besloten om voor de jaren 2015 en 2016 één projectplan te maken waarin ook de scholen van het project 

CHOO11068 is opgenomen. Dit projectplan zal in 2015 worden gestart en waarbij het te financieren deel voor Child 

Learn Nederland van scholingsprojecten € 60.000 (2015: € 30.000 en 2016: € 30.000). Daarnaast is er een 

onderhoudscontract dat tot en met 2016 zal doorlopen voor de school Bhagabanpur.

5.660

Onderwijsproject (cluster van projecten) CH0011068
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Resultaat Begroting Resultaat

2014 2014 2013

€ € €

Financiering UPGMS-kantoor/pc-locatie

Uitgaven tbv UPGMS-kantoor/pc locatie 0 0 30.000

0 0 30.000

Overige projectactiviteiten

(Masterclass) uitwisselingprogramma 5.214 6.047 0

Aanschaf mobiele (auto) gezondheidsunit 0 0 0

Kleine projecten

Project Scholarship 889 865 1.112

Project 'Pinky' 242 0 151

Mobile School Jodhpur, Rajasthan State 2.741 2.740

Overige kleine projecten ( terug ontvangen bijdrage in de kosten) -9.679 0 0

Ondersteunende (kleine) projecten

- Dokters en verplegersvergoeding CL- school Rajasthan 1.333 1.300 0

- Continuering gezondheidscentrum Jodhpur 0 0 1.568

- Financiering lokale beroepsopleidingen/leerkrachten 2.398 0 5.574

- Brandblussers en zonnepaneel CL-school 0 0 1.054

- Nader te bepalen projecten 0 5.095 1.054

3.138 16.047 10.513

Advies, bestuur en diverse kosten

Bestuurskosten (vergaderingen) 0 0 0

Reis en verblijfkosten 0 100 0

Portikosten 0 0 0

Telefoonkosten 0 0 0

Bankkosten betalingsverkeer 178 200 252

Websitekosten 44 400 66

Brochure CL Nederland 0 0 1.198

Bijdrage organisatiekosten CL Marathon 1.315 0 2.607

Overige kosten 136 300 801

1.673 1.000 4.924

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 3.937 8.000 5.304

De totale uitgaven voor kleine en ondersteunende projecten bedragen in 2014 € 6.903, na retour ontvangen bijdrage in de 

kosten € -2.076 (2013: € 10.513, 2012 € 9.496 en 2011: € 7.572).
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Overige gegevens

RESULTAATBESTEMMING

Het totale resultaat bedraagt € 11.112 positief. Het bestuur heeft besloten een saldobedrag ad € 3.367 te 

onttrekken aan de bestemmingsreserves en een saldobedrag € 378 toe te voegen aan de 

bestemmingsfondsen, zodat (per saldo) € 14.101 toegevoegd is aan de algemene reserve. Zie voor 

nadere uitsplitsing bij onderdeel 'Staat van baten en lasten' op pagina 7.
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