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Introductie 
Stichting Didi Care & Education, kortweg Stichting DICE, is op gericht te Tilburg op 21 februari 2013 

en stelt zich tot doel het bevorderen van educatie, ontwikkeling en opvang van achtergestelde 

kinderen in Zuid-Amerika, Azië en Afrika. In 2013 heeft Stichting DICE dit doel vormgegeven  door 

middel van diverse fondsenwervende activiteiten ter ondersteuning van een partnerorganisatie in 

Mumbai, India. 

In dit jaarverslag zal ingegaan worden op de diverse projecten, samenwerkingsverbanden en 

evenementen welke in 2013 georganiseerd of bijgewoond zijn door Stichting DICE. Daarnaast bevat 

dit jaarverslag ook een uitgebreide financiële verantwoording. 

  



Projecten 
 

Studiebeurzenproject 
In India is onderwijs niet vanzelfsprekend, zeker niet voor meisjes. Bijna de helft van de vrouwen in 

India kan niet lezen en schrijven. Een gezin in de sloppenwijken van Mumbai verdient vaak minder 

dan 1 euro per dag. Voor deze families is 18 euro schoolgeld per maand onbetaalbaar. 

Kinderen hebben scholing nodig om een leven te kunnen opbouwen buiten de sloppenwijken. Een 

studiebeurs zorgt voor een kansrijke toekomst. Een opleiding zorgt voor zelfstandigheid en voor de 

mogelijkheid op een baan. Onderwijs geeft een kind de kans om een bestaan op te bouwen buiten de 

sloppenwijken. Alleen een geschoold kind kan zich inzetten voor zijn of haar familie en de 

samenleving. Onderwijs maakt de toekomst. 

In het Studiebeurzen project verzorgt Stichting DICE studiebeurzen voor junior college, een 

onmisbare stap in de educatie van een kind in India. Met een diploma van junior college kan een 

kind: 

 een baan vinden; 

 een beroepsopleiding volgen; 

 een beurs krijgen voor de universiteit. 

 

Er zijn veel scholen in India die goedkoop of gratis onderwijs aanbieden tot klas 10. Op deze manier 

kunnen ook kinderen uit de armste gezinnen leren lezen en schrijven. Dit biedt ze echter geen uitweg 

uit de sloppenwijken. Pas met een junior college diploma heeft een straatkind een toekomst! 

In het Studiebeurzen Project is Stichting DICE actief op zoek gegaan naar 12 particuliere sponsors die 

het vervolgonderwijs van twaalf Indiase jonge vrouwen mogelijk maakten. Uiteindelijk zijn er elf 

sponsors gevonden die sinds 2013 sponsoren in de vorm van collegegeld en één sponsor die in eerste 

instantie het verblijf in een tehuis van een meisje heeft gesponsord voor een hoger bedrag, om in 

2014 over te stappen op studiebeurssponsoring. 

 

Reiskostenproject 
Stichting DICE heeft in 2013 actief geworven voor sponsors van het collegegeld, maar een scholier 

heeft meer nodig. Zo zijn colleges vaak niet te vinden in dorpen zelf, maar moeten de kinderen op en 

neer reizen naar een naburige stad. De wegen in India zijn anders dan in Nederland; fietsen of lopen 



langs de weg is er levensgevaarlijk. Voor 3 euro per maand kunnen kinderen veilig met de bus naar 

school. 

 

Sponsor een Straatkind 
Het derde project van 2013, Sponsor een Straatkind, focust zich op alle benodigdheden om meisjes in 

het tehuis op te kunnen vangen. De lokale partner heeft wel plaats, maar niet voldoende financiële 

middelen om meer straatkinderen op te kunnen vangen. Hierbij kan gedacht worden aan medische 

kosten, kleding, eten en (basis)onderwijs.  

Stichting DICE is overtuigd van concrete en directe hulp. Indiase goede doelen ontvangen vaak ook 

sponsoring in natura, zoals een kledingdonatie. Aangezien er concrete plannen zijn voor een nieuwe 

school, een groter en concreter project dan het Sponsor een Straatkindproject, is er besloten het 

Sponsor een Straatkindproject vanaf 2014 niet meer actief te promoten. 

 

Nieuw Schoolgebouw 
Al enige tijd zijn er bij de lokale partnerorganisatie ambities voor het bouwen van een nieuwe school. 

Het huidige gebouw is te klein, zodat er gewerkt moet worden in meerdere shifts om zoveel mogelijk 

kinderen les te kunnengeven, maar nog steeds zijn er jaarlijks meer aanmeldingen dan dat er plaats 

is. Daarnaast verkeert het huidige gebouw in slechte staat en wordt het gehuurd. Met een gehuurd 

gebouw is het (zeer) moeilijk voor de partnerorganisatie om zelfvoorzienend te worden, aangezien er 

elke maand huurkosten moeten worden opgebracht en er geen mogelijkheid tot verdere uitbreiding 

is. Eén van de doelen van Stichting DICE is het zelfvoorzienend maken van lokale projecten; alleen op 

deze manier kan er een structurele verandering optreden. 

De bouw van de nieuwe school is een lange termijnproject, waar reserves voor aangelegd zullen 

moeten worden. Een deel van de eenmalige donaties en de opbrengsten van verschillende 

fondsenwervende acties over 2013 zijn dan ook voor de nieuwe school gereserveerd.  

 

Loterij Kansen voor India 
Financiële ondersteuning van lokale initiatieven is belangrijk, maar het blijft de bedoeling dat een 

organisatie uiteindelijk onafhankelijk kan draaien. In het geval van de samenwerking tussen Stichting 

DICE en Indiase NGO Amcha Ghar krijgt dat doel vorm in de bouw van een nieuw schoolgebouw voor 

Amcha Ghar School. Een nieuw, groter schoolgebouw zou niet alleen betere voorzieningen bieden 

voor zijn huidige leerlingen, maar maakt het ook mogelijk om meer leerlingen aan te nemen 

waardoor de school meer inkomsten kan genereren. Ook biedt een nieuwe, moderne omgeving de 

mogelijkheid om stageplaatsen te bieden aan docenten, nog een bron van inkomsten. Kortom, een 

nieuw schoolgebouw maakt Amcha Ghar School veel minder tot niet afhankelijk van donaties.  

In samenwerking met een community project van het Outreaching Honors Program is er een loterij 

opgezet met als doel het financieel ondersteunen van de bouw van een nieuw schoolgebouw voor 

Amcha Ghar School. Loten à €2,50 werden verkocht aan particulieren . Met deze actie is in totaal 

€3039,39 opgehaald, een prachtig resultaat waar we trots op zijn. 



De loterij en haar prijzenpakket zijn compleet gesponsord door het bedrijfsleven uit Tilburg en 

omstreken, waaronder Studio, Piet Plezier, Team Kapsalon, Boeren Hasseltstraat, Enactus, 

Celebrations Autoverhuur, Q-Promotions, Halfords, Court Garden Hotel, Theaters Tilburg, Ooms 

Sportinstituut, Taart uit Tilburg, Polare, Albert Heijn, Paintball Loods, Hotelpas.com, Save a Bike 

Project, De Oliemeulen, Bol Accountants, de Kort-van Tuijl Notarissen, Café Brandpunt en Study 

Store.  

 

Presentatie: Fontys PABO Tilburg en Connecting-Innovators 
Naast fondsenwerving heeft Stichting DICE zich in 2013 ook op kleine schaal bezig gehouden met 

bewustwording bij Nederlandse studenten. Bij Fontys PABO Tilburg heeft Stichting DICE een 

workshop gegeven over actuele veranderingen in fondsenwerving, goede doelenbeleid en 

wereldburgerschap. Dit alles was gericht op het introduceren van het lesonderdeel Kerndoel 

Wereldburgerschap op het basisonderwijs. Samen met PABO studenten werd er nagedacht over de 

vorm die dit kerndoel zou kunnen aannemen in het basisonderwijs. 

Daarnaast was Stichting DICE aanwezig op het Connecting Innovators Evenement op 28 november 

2013 in het Tilburgse Stadhuis. Connecting Innovators is een studenteninitiatief met als doel een 

brug te slaan tussen het regionale bedrijfsleven en Tilburgse studenten. Tijdens het evenement 

presenteerde Stichting DICE haar visie op ontwikkelings-samenwerking rond het thema 

wereldburgerschap. 

Samenwerkingsverbanden 
 

Samenwerking Tilburg University en het Outreaching Honors Program 
Stichting DICE werkt nauw samen met het Outreaching Honors Program (OHP) van Tilburg University. 

OHP heeft Stichting DICE in 2013 ondersteund met vrijwilligers, faciliteiten in vorm van een 

kantoorruimte op de campus, onkostenvergoeding en een donatie. Stichting DICE heeft vier 

stageplaatsen verzorgd voor OHP studenten en verwacht dit in 2014 opnieuw te realiseren. 

Daarnaast hebben twee community projects (mede) georganiseerd door OHP studenten, namelijk 

Reach Out en Loterij Kansen voor India, hun opbrengsten gedoneerd aan Stichting DICE. 

 

Samenwerking partnerorganisatie 
Verandering in een samenleving komt van binnenuit. Daarom werkt Stichting DICE nauw samen met 

partnerorganisatie Amcha Ghar, een NGO werkzaam in Mumbai, India. Deze stabiele organisatie 

biedt sinds 1996 onderdak aan straatkinderen en biedt sinds 2002 ook primair en secundair 

onderwijs aan leerlingen op Amcha Ghar School. Door het ondersteunen van deze organisatie 

stimuleert Stichting DICE een proces van verandering dat al begonnen is binnen de lokale 

samenleving en daarom veel effectiever en duurzamer is dan bijvoorbeeld bij het opzetten van een 

nieuw project door een externe partij.  

 



Samenwerking Nederlands bedrijfsleven 
Door praktische en productieve samenwerking met plaatselijke bedrijven, verzekert Stichting DICE 

dat donaties daadwerkelijk naar haar sponsorprojecten gaan, in plaats van te spenderen aan 

organisatorische of operationele kosten. In 2013 is Stichting DICE bijzondere dank verschuldigd aan 

de Kort van Tuijl Notarissen, logo4life, Q-promotions, Bol Accountants en de vele Tilburgse bedrijven 

die in de vorm van het beschikbaar stellen van prijzen hebben bijgedragen aan Loterij Kansen voor 

India. 

 

Samenwerking met het Basisonderwijs in Tilburg 
Stichting DICE is overtuigd van het belang van bewustwording bij basisscholieren. Hierbij leidt het 

vertellen over ontwikkelingssamenwerking niet alleen tot waardering en betrokkenheid, maar ook 

tot meer respect en begrip voor kinderen uit andere situaties dan de eigen.  

In 2013 is Stichting DICE begonnen met haar samenwerking met het basisonderwijs bij OBS De 

Gesworen Hoek uit Tilburg. Elke klas is aan één meisje gekoppeld, waar zij over verteld krijgen en 

waar zij elke maand geld voor sparen. Daarnaast zijn de opbrengsten van de kerstactie gedoneerd 

aan Stichting DICE, waarbij de stichting ook aanwezig was op de kerstmarkt.  

 

Stichting DICE in de pers 
In 2013 is Stichting DICE meerdere malen in de pers verschenen. Hierdoor hebben wij Stichting DICE 

aan een Tilburgs publiek bekend kunnen maken. Hierbij verwijzen wij graag naar het Brabants 

Dagblad van 27 februari 2013, het Stadsnieuws van 22 februari 2013 

(http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/februari/22/onderwijs_is_het_sleutelwoord) en Univers 

van 27 februari 2013 (http://universonline.nl/2013/02/27/zes-uvt-studenten-in-actie-voor-indiase-

weeskinderen/).  

  



Balans per 31 december 2013 

ACTIVA  31-12-2013 21-02-2012 

  € € 

Vaste Activa    

- Totaal  0,00 0,00 

    

Vlottende Activa    

Nog te ontvangen opbrengsten   716,00 0,00 

Totaal  716,00 0,00 

    

Liquide Middelen    

Rekening-Courant  838,00 0,00 

Spaarrekening  6514,33 0,00 

Totaal  7352,33 0,00 

    

Totaal  8068,33 0,00 

 

PASSIVA  31-12-2013 21-02-2012 

  € € 

Bestemmingsfondsen    

Sponsor een Straatkind Project   300,00 0,00 

Studiebeurzen Project  306,99  0,00 

Reiskosten Project  30,00 0,00 

Bouw van een nieuwe School Project  3039,39 0,00 

Totaal  3676,38 0,00 

    

Overige reserves    

Vrije donaties  4356,89 0,00 

Rentebaten 2013  14,33 0,00 

Totaal  4371,22 0,00 

    

Kortlopende Schulden    

Nog te betalen bankkosten   20,73 0,00 

Totaal  20,73 0,00 

    

Totaal  8068,33 0,00 

Toelichting Balans per 31 december 2013 
Stichting Didi Care & Education, kortweg Stichting DICE, is op gericht te Tilburg op 21 februari 2013 

met als doelstelling educatie, ontwikkeling en opvang van achtergestelde kinderen in Zuid-Amerika, 

Azië en Afrika te bevorderen. Op grond van de statuten is het boekjaar van de stichting gelijk is aan 

het kalenderjaar. Het boekjaar 2013 loopt daarom van 21 februari 2013 tot 31 december 2013.  



De werkwijze van Stichting DICE kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak, concrete steun en 

transparante administratie. Als gevolg van deze werkwijze komt iedere donatie ten goede aan een 

door de sponsor gekozen project. In 2013 zijn fondsenwervingsactiviteiten uitgevoerd voor de 

volgende projecten: Sponsor een Straatkind Project, Studiebeurzen Project, Reiskosten Project en de 

Bouw van een Nieuwe School Project. Ook biedt Stichting DICE de mogelijkheid tot vrije donaties. De 

hieruit ontstane bestemmingsfondsen en overige reserves zijn opgenomen in de balans.  

In overleg met de lokale Indiase partnerorganisatie van Stichting DICE  is besloten de 

bestemmingsfondsen Sponsor een Straatkind Project en Reiskosten Project begin 2014 te storten. 

Het bestemmingsfonds Bouw van een nieuwe School Project zal ten goede komen aan de lokale 

Indiase partnerorganisatie van Stichting DICE  op het moment dat de voorbereidingen op de bouw 

afgerond zijn en de bouw daadwerkelijk kan beginnen.  

In de zomer van 2014 zullen vrijwilligers van Stichting DICE afreizen naar de lokale partnerorganisatie 

in India, zoals dit in voorgaande jaren ook is gebeurd. Tijdens dit bezoek zal een informatie 

uitwisseling en kwaliteitscontrole van lopende projecten uitgevoerd worden. De collegegelden van 

het Studiebeurzenproject zullen in deze periode gestort worden.  

Stichting DICE probeert haar kosten te minimaliseren zodat donaties daadwerkelijk naar 

hulpbehoevende kinderen gaan. Stichting DICE bespaart onnodige kosten door haar activiteiten met 

een zo gering mogelijke hoeveelheid aan goederen uit te oefenen. Als gevolg hiervan staan er geen 

andere activa dan nog te ontvangen opbrengsten op de balans.  

Aanvullende specificaties:  

Nog te ontvangen opbrengsten ad €716,00: deze post bestaat uit de opbrengsten ad €116,00 van de 

kerstactie door partnerorganisatie OBS Gesworen Hoek in december 2013 en een toegezegde 

donatie van Trevianum ad €600,00. Beide posten zijn gewaardeerd tegen de reële waarde.  

Nog te betalen bankkosten ad €20,73: deze post bestaat uit de bankkosten van de periode 01 

oktober 2012 tot en met 31 december 2013 en is gewaardeerd tegen de reële waarde.  

Staat van Baten en Lasten 2013 

BATEN    

   € 

Fondsenwerving    

Sponsor een Straatkind Project   300,00 

Studiebeurzen Project   1296,00 



Reiskosten Project   30,00 

Loterij Kansen voor India   3039,39 

Vrije donaties    4356,89 

Totaal   9022,28 

    

Kostensponsoring    

Outreaching Honors Program   615,68 

Eigen bijdrage vrijwilligers    58,80 

Totaal   674,48 

    

Overige opbrengsten    

Rentebaten spaarrekening 2013   14,33 

Totaal   14,33 

    

Totaal   9711,09 

 

LASTEN    

   € 

Projecten    

Bestemmingsfonds Sponsor een Straatkind Project   300,00 

Bestemmingsfonds Studiebeurzen Project   306,99 

Studiebeurzen Project schooljaar 2013-2014   989,01 

Bestemmingsfonds Reiskostenproject    30,00 

Bestemmingsfonds Bouw van de nieuwe School   3039,39 

Overige reserves   4371,22 

Totaal   9036,61 

    

Gesponsorde kosten     

Bankkosten 2013   62,72 

Beveiligingscertificaten www.stichtingdice.nl   96,73 

Websitedomein   20,51 

Kansspelvergunning Loterij Kansen voor India   226,00 

Overige kosten Loterij Kansen voor India   27,09 

Promotiekosten   241,43 

Totaal   674,48 

    

Niet gesponsorde kosten    

-    0,00 

    

Totaal   9711,09 



Toelichting Staat van Baten en Lasten 2013 
In 2013 zijn alle activiteiten en kosten volledig gesponsord of betaald door eigen bijdragen van 

vrijwilligers. Tevens werkt de stichting zonder beloningsbeleid voor haar bestuurders. Dit betekent 

dat de donaties van 2013 in zijn geheel ten goede komen aan de kinderen waar de donaties voor zijn 

bedoeld.  

In de Staat van Baten en Lasten 2013 komt dit tot uiting. De baten uit fondsenwerving en overige 

opbrengsten zijn immers gelijk aan de al dan niet gereserveerde uitgaven ten behoeve van de 

bevordering van educatie, ontwikkeling en opvang van achtergestelde kinderen in Zuid-Amerika, Azië 

en Afrika.  

Stichting DICE hecht grote waarde aan transparantie. Het is daarom dat de kostenposten, welke 

volledig gesponsord zijn of betaald door eigen bijdragen van vrijwilligers, zijn gespecificeerd binnen 

de Staat van Baten en Lasten 2013.  

Hetgeen niet tot uiting komt op de Staat van Baten en Lasten 2013 is de sponsoring in natura door 

partners van Stichting DICE. Stichting DICE bedankt hiervoor al haar partners hartelijk. Mede door 

hen is het eerste boekjaar van Stichting DICE een groot succes geworden. Een overzicht van de 

partners van Stichting DICE is te vinden op www.stichtingdice.nl.   

 

Aanvullende specificaties:  

Overige reserves bestaan uit de vrije donaties en rentebaten op de spaarrekening over 2013.  

De post Overige Kosten Loterij Kansen voor India bestaat uit enveloppen, elastiekjes, mappen, 

insteekhoezen, pennen, papier en geldbakken. Deze zijn gebruikt om de Loterij Kansen voor India 

overzichtelijk, verantwoordelijk en correct te kunnen uitvoeren.  

Aanvullende opmerkingen 
1.  Stichting DICE is een erkende Algemeen Nut Beogende 

Instelling, kortweg ANBI, en geniet daarom bepaalde 

belastingvoordelen. 

2. Deze jaarrekening is niet gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel omdat in twee opvolgende boekjaren geen €4,4 

miljoen per jaar is omgezet.  

http://www.stichtingdice.nl/


3. Deze jaarrekening is tevens gecontroleerd door opvolgend penningmeester Jarell Habets.  

4. Deze jaarrekening is vastgesteld in overeenstemming met toepasselijke regelgeving door het 

bestuur over het boekjaar 2013 en in overeenstemming met de statuten ondertekend door de 

voorzitter en penningmeester.  

 

Tilburg, 24 februari 2014  

Voorzitter boekjaar 2013   Penningmeester boekjaar 2013 

Nathalie Schmidt    Rinske Anne Weustenenk 

 

 

 

 

 


