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Introductie 
 

Stichting Didi Care & Education, oftewel Stichting DICE, is opgericht te Tilburg op 21 februari 2013. De 

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

kinderen in Zuid-Amerika, Azië en Afrika. In 2014, heeft de stichting dit doel vormgegeven door middel 

van voorbereidende activiteiten voor het jaar 2015, waarin de stichting een fundraising evenement tot 

doel heeft.  

In dit jaarverslag zal ingegaan worden op de diverse lopende projecten vanuit het jaar 2013. Daarnaast 

bevat dit jaarverslag ook een uitgebreide financiële verantwoording. 
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Projecten 
 

Studiebeurzen 

Hoewel we in Nederland het vanzelfsprekend vinden dat alle kinderen naar school kunnen, is dit 

in India een heel ander verhaal. Vooral voor meisjes in India is onderwijs verre van 

vanzelfsprekend.  

 

Echter, kinderen hebben school nodig om een leven op te kunnen bouwen, en een goede 

toekomst te hebben. Een opleiding zorgt ervoor dat een kind zich zelfstandig kan onderhouden 

en een baan in het vooruitzicht heeft. Wij geloven dat onderwijs de sleutel tot de toekomst is, 

daarom steunen wij meiden in Mumbai.  

Door een studiebeurs te verlenen aan jonge meiden, kunnen zij zich voorbereiden op een 

kansrijke toekomst. In het Studiebeurzen project verzorgt Stichting DICE studiebeurzen voor 

junior college. Junior college is een onmisbare stap in de educatie van een kind in India. Met 

een diploma hiervan kan een kind: 

1. Een baan vinden 

2. Een beroepsopleiding volgen 

3. Een beurs krijgen voor de universiteit 

 

In India zijn er veel scholen die tegen een redelijke prijs onderwijs aanbieden, vaak tot klas 10. 

Dit betekent dat veel kinderen de kans krijgen om te leren lezen en schrijven. Echter om een 

baan te vinden en zichzelf professioneel te ontwikkelen moeten kinderen zich nog verder 

kunnen ontwikkelen. Het Studiebeurzen project na klas 10, zorgt er voor dat de meiden van 

Amcha Ghar, de partnerorganisatie van Stichting DICE, het junior college kunnen volgen om zo 

beter kansen te hebben in de toekomst. 

Het Studiebeurzen Project is in 2013 begonnen, en is 2014 verder gegaan met 10 particulieren 

sponsoren die het vervolgonderwijs van twaalf Indiase jonge vrouwen mogelijk maakten.  

 

Sponsor een straatkind 
Naast het Studiebeurzen dat tot doel heeft het creëren van een kansrijke toekomst door middel 

van educatie voor jonge meiden, steunt Stichting DICE een project dat zich focust op alle 
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benodigdheden om meisjes in het tehuis van Amcha Ghar op te vangen. De lokale partner van 

Stichting DICE, heeft voldoende ruimte om de weesmeiden op te vangen. De partner heeft 

echter niet voldoende financiële middelen om de kinderen van kleding, eten en medische zorg te 

voorzien.  

Dit jaar is er voor het laatst sponsoring naar dit project gegaan, omdat het project niet duurzaam 

bleek. Vandaar is Stichting DICE begonnen met een nieuw project genaamd ‘Bouwen aan een 

toekomst’.  

Reiskostenproject 
Het derde project waar Stichting DICE zich in 2014 op heeft gericht is het Reiskostenproject. Dit 

project had tot doel het werven van sponsoring om zo kinderen te sponsoren met de bus naar 

school te gaan. Wegen in India zijn veel onveiliger dan in Nederland. Hoewel het voor 

Nederlanders vanzelfsprekend is dat men de fiets pakt voor een korte afstand, zijn de wegen zo 

slecht dat erlangs lopen of fietsen een gevaar voor het leven kan zijn. Met een klein per dag per 

maand, kunnen de kinderen van Amcha Ghar veilig naar school toe.  

 

Bouwen aan een toekomst 

Om onze partnerorganisatie zelfvoorzienend te maken, heeft Stichting DICE het op zich 

genomen om sponsorgeld te verzamelen om zo een toekomstbestendige school te bouwen in 

Uttan, India. Doordat het huidige gebouw te klein is, wordt er in meerdere shifts gewerkt om 

zoveel mogelijk les te kunnen geven aan de kinderen. Echter, ieder jaar krijgt de lokale school te 

veel aanmeldingen dan dat er plaats is. Daarnaast verkeert het gebouw op het moment in een 

zeer slechte staat en wordt het gehuurd, deze kosten zouden door een eigen gebouw, 

wegvallen en zo kan er meer geld naar de kinderen zelf.  

De bouw van de nieuwe school is een lange termijnproject dat in 2013 is begonnen, en dat op 

de agenda van de komende 3 jaar staat. Een deel van eenmalige donaties is in 2014 naar dit 

project gegaan.  

 

Colour the world 2015 
Met dit project beoogt Stichting DICE geld in te zamelen om zo het hiervoor genoemde 

schoolgebouw verder te financieren. In 2014 is de stichting begonnen met het werven van 

vrijwilligers die aan dit project wilden meewerken. Daarnaast is er gezocht naar sponsoren die 

het project wilden ondersteunen. Het thema van het feest is een holi colour festival, waarbij 

kleurtjes de lucht in worden gegooid. Naast het inzamelen van geld, beoogt dit project de 

stichting bekender te maken in Tilburg en omstreden.  
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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 2014 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 2015 opnieuw te realiseren. 

Daarnaast is er een community project opgezet door Outreaching studenten van cohort 4 en 5, 

vanwege de grootte van het festival.  

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 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.  
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Balans per 31 december 
Balans 31/12/2014 

Debet Credit 

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag 

    

Vaste Activa  €-    Bestemmingsfondsen  €2.108,24  

-  Sponsor een straatkind project  €30,00  

  Studiebeurzen project  €2.078,24  

  Reiskosten project  €-    

  Bouw van een nieuwe school 
project 

 €-    

    

Vlottende Activa  €-    Overige Reserves  €7.095,29  

Nog te ontvangen 
obrengsten 

 €-    Vrije donaties  €7.031,93  

  Rentebaten  €63,36  

    

Liquide Middelen  €9.213,23  Kortlopende Schulden  €9,70  

Rekening Courant  €3.698,90  Nog te betalen bankkosten  €9,70  

Spaarrekening  €5.514,33    

    

TOTAAL  €9.213,23  TOTAAL  €9.213,23  

Toelichting Balans per 31 december 2014 
Stichting Didi Care & Education, kortweg Stichting DICE, is opgericht te Tilburg op 21 februari 2013 met 

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

Afrika te bevorderen. In de statuten van Stichting DICE staat beschreven dat het boekjaar van de 

stichting gelijk is aan het kalenderjaar. Het boekjaar 2014 loopt dan ook van 1 januari 2014 tot en met 31 

december 2014.  

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 2014 zijn er alleen fondsenwervingsactiviteiten uitgevoerd voor de 

projecten: Sponsor een Straatkind Project en het Studiebeurzen Project. Verder zijn er wel vrije donaties 

aan Stichting DICE gedaan. De hieruit ontstane bestemmingsfondsen en overige reserves zijn 

opgenomen in de balans.  
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In 2014 zijn de verzamelde bestemmingsfondsen uit 2013 gestort aan onze partnerorganisatie in India, 

zie staat van baten en lasten. Dit betekent dat het  bestemmingsfonds Bouw van een nieuwe School 

Project daadwerkelijk ten goede is gekomen aan de lokale Indiase partnerorganisatie van Stichting DICE. 

In de zomer van 2014 zijn vrijwilligers van Stichting DICE afgereisd naar de lokale partnerorganisatie in 

India. Tijdens dit bezoek is er niet alleen informatie gewonnen en een kwaliteitscontrole van lopende 

projecten uitgevoerd, ook de  hoogtes van de  collegegelden is toen afgesteld. Dit maakte het voor 

Stichting DICE mogelijk om de correcte bedragen aan de lokale Indiase partnerorganisatie van Stichting 

DICE te storten.  

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 dan ook geen 

activa op de balans.  

Aanvullende specificaties:  

Nog te betalen bankkosten ad €9,70: deze post bestaat uit de bankkosten van de periode 01 oktober 

2014 tot en met 31 december 2014 en is gewaardeerd tegen de reële waarde. 

Baten en lasten 2014 

Baten Lasten 

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag 

    

Fondsenwerving  €5.696,00  Betaald aan projecten  €3.782,75  

Sponsor een straatkind project  €30,00   Bouw van een nieuwe school project  €3.039,39  

Studiebeurzen project  €2.124,00   Sponsor een straatkind project  €300,00  

Reiskosten project  €-    Studiebeurzen project schooljaar 
2013-2014 

 €352,75  

Lotterij kansen voor India  €-     Reiskosten project  €30,00  

Vrije donaties  €3.542,00  Bouw van een nieuwe school project 
uit vrije donaties 

 €60,61  

    

Overige opbrengsten  €49,03  kosten   €806,35  

Rentebaten spaarrekening  €49,03  Bankkosten 2014  €79,12  

  Beveiligingscertificaten 
www.stichtingdice.nl 

 €96,73  

  Websitedomein  €-    

  Kansspelvergunning Loterij Kansen 
voor India 

 €-    

  Overige kosten Loterij Kansen voor 
India 

 €-    
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  Promotiekosten  €-    

  Wisselkoersverlies  €30,50  

  Afboeking nog te ontvangen 
sponsorgelden 

 €600,00  

    

TOTAAL  €5.745,03  TOTAAL  €4.589,10  

    

  SALDO  €1.155,93  

  Bestemming:  

  Sponsor een straatkind project  €270,00- 

  Studiebeurzen project  €1.771,25  

  Reiskosten project  €30,00- 

  Bouw van een nieuwe school project  €3.039,39- 

    

  Overige reserves  €2.724,07  

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2014 
Stichting DICE werkt zonder een beloningsbeleid voor haar bestuurders en vrijwilligers. Dit betekent dat 

de donaties van 2014 in zijn geheel ten goede komen aan de kinderen waar de donaties voor zijn 

bedoeld.  

In de Staat van Baten en Lasten 2014 komt dit tot uiting. Onder “betaald aan projecten” is te zien 

hoeveel er daadwerkelijk is gestort bij onze partnerorganisatie in India. Dit bedrag komt overeen met de 

gecreëerde fondsen uit 2013. 

Zoals eerder vermeld hecht Stichting DICE grote waarde aan transparantie. Het is daarom dat de 

kostenposten, alleen bestaan uit niet te vermijden posten. Ook al is er in 2014 niet direct gewerkt aan 

projecten, toch zullen de website en bank moeten worden onderhouden en betaald om de continuïteit 

van Stichting DICE te garanderen.  

Ook in 2014 heeft Stichting DICE veel baat gehad aan sponsoring in natura door partners van Stichting 

DICE. Dit komt natuurlijk niet in uiting op  de staat van baten en lasten. Stichting DICE wil dan ook graag 

haar partners hartelijk bedanken voor deze bijdragen. Dit levert een bijdrage aan de continuïteit en het 

succes van Stichting DICE. Een overzicht van de partners van Stichting DICE is te vinden op 

www.stichtingdice.nl.   

Aanvullende specificaties:  

De afboeking van nog te ontvangen sponsorgelden bevat een bedrag van 600, welke was opgenomen in 

de balans van 2013 maar in 2014 niet is ontvangen door stichting DICE. 

http://www.stichtingdice.nl/
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Balans 31/12/2013 

Debet Credit 

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag 

    

Vaste Activa  €-    Bestemingsfondsen  €3.676,38  

-  Sponsor een straatkind project  €300,00  

  Studiebeurzen project  €306,99  

  Reiskosten project  €30,00  

  Bouw van een nieuwe school 
project 

 €3.039,39  

    

Vlottende Activa  €716,00  Overige Reserves  €4.371,22  

Nog te ontvangen 
obrengsten 

 €716,00  Vrije donaties  €4.356,89  

  Rentebaten  €14,33  

    

Liquide Midellen  €7.352,33  Kortlopende Schulden  €20,73  

Rekening Courant  €838,00  Nog te betalen bankkosten  €20,73  

Spaarrekening  €6.514,33    

    

TOTAAL  €8.068,33  TOTAAL  €8.068,33  

 

 

Baten en lasten 2013 

Baten Lasten 

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag 

    

Fondsenwerving  €9.022,28  Betaald aan projecten  €989,01  

Sponsor een straatkind 
project 

 €300,00  Studiebeurzen project  €989,01  

Studiebeurzen project  €1.296,00    

Reiskosten project  €30,00    

Lotterij kansen voor India  €3.039,39    

Vrije donaties  €4.356,89    

    

Kostensponsoring  €674,48  Gesponsorde kosten  €674,48  

Outreaching Honors Program  €615,68  Bankkosten 2013  €62,72  

Eingenbijdrage vrijwilligers  €58,80  Beveiligingscertificaten 
www.stichtingdice.nl 

 €96,73  

  Websitedomein  €20,51  

Overige opbrengsten  €14,33  Kansspelvergunning Loterij 
Kansen voor India 

 €226,00  



11 
 

Rentebaten spaarrekening  €14,33  Overige kosten Loterij Kansen 
voor India 

 €27,09  

  Promotiekosten  €241,43  

    

  Niet gesponsorde kosten  

  -  

TOTAAL  €9.711,09  TOTAAL  €1.663,49  

    

  SALDO  €8.047,60  

  Bestemming:  

  Sponsor een straatkind project  €300,00  

  Studiebeurzen project  €306,99  

  Reiskosten project  €30,00  

  Bouw van een nieuwe school 
project 

 €3.039,39  

    

  Overige reserves  €4.371,22  

 

  

 


