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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 2015, heeft de stichting dit doel vormgegeven door middel 
van een aantal fundraising evenementen te organiseren die in 2014 voorbereid zijn. In dit jaarverslag 
zal ingegaan worden op de deze projecten die zijn afgerond en met welke voorbereidingen wij bezig 
zijn geweest in het tweede deel van afgelopen jaar. Verder 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 en 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 betere kansen te hebben 
in de toekomst.  
Het Studiebeurzen Project is in 2013 begonnen, en is in 2014 verder gegaan met 10 particulieren 
sponsoren die het vervolgonderwijs van 12 Indiase jonge vrouwen mogelijk maakte. In 2015 is hier een 
einde aan gekomen doordat de jonge vrouwen succesvol Junior College hadden afgerond. Voor nu is 
dit project gestopt, echter wordt er gekeken naar nieuwe mogelijkheden om het Studiebeurzen project 
te hervatten.  
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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 2015 naar dit project 
gegaan. 
 
Colour the world Festival 2015 
 
Met dit project beoogt Stichting DICE geld in te zamelen om zo het hiervoor genoemde schoolgebouw 
verder te financieren. In 2014 zijn de voorbereidingen al begonnen voor dit festival, in 2015 is hier mee 
verder gegaan, en op 23 April is er een bedrag van 5731,20 opgehaald. Het thema van het feest was 
een holi colour festival, waarbij kleurtjes de lucht in worden gegooid. Naast het inzamelen van geld, 
beoogde dit project de stichting bekender te maken in Tilburg en omstreden. 
 
Colour the world Festival 2016 
 
Met dit project beoogt Stichting DICE geld in te zamelen om zo het hiervoor genoemde schoolgebouw 
verder te financieren. In navolging van het succes van Colour the world 2015 is er in 2015 opnieuw 
begonnen met het werven van vrijwilligers die aan dit nieuwe 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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`1% Crowdfunding 
Met dit project werd geld ingezameld om de verf voor het hiervoor genoemde schoolgebouw te 
financieren. Via https://onepercentclub.com/nl/ werd het benodigde bedrag van 1250,- euro binnen 
de tijd behaald. Dit was een eenmalig project, echter het werd ervaren als een goede manier om geld 
in te zamelen en om de bekendheid van Stichting DICE groter te maken. 
 
Finding new DiDi 
 
In 2015 is er begonnen met een nieuw project dat zich er op richt een nieuw partnerorganisatie te 
zoeken. Het bouwen aan een toekomst project loopt in 2016 af na 3 jaar, en er wordt nu gezocht naar 
een nieuwe partnerorganisatie om meer achtergestelde kinderen in de wereld een kans te geven. In 
2015 is er actief gezocht naar mogelijke partnerorganisaties en is er een begin gemaakt om contact 
met hen te leggen om te kijken wat er mogelijk is.  
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 2015 ondersteund met vrijwilligers, faciliteiten in vorm van een 
kantoorruimte op de campus, onkostenvergoeding en een paar donaties. Daarnaast heeft Stichting 
DICE twee stageplaatsen verzorgd voor OHP studenten en de activiteiten die worden ondernomen 
door de eerder genoemde vrijwilligers worden erkend als een invulling van een van  
programmaonderdelen.  
 
Samenwerking partner organisatie 
 
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.  
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Financiële verantwoording  
 
Balans per 31 december 
 
 

Balans 31/12/2015 
Debet Credit 

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag 
Vaste Activa €          0,00 Bestemmingsfondsen €         0.00 
Vlottende Activa €          0,00 Studiebeurzenproject €         0,00 
Muntjes + Bandjes €          0,00 Bouw van een nieuwe school project €         0,00 

Nog te ontvangen opbrengsten €      413,47   

    
Liquide Middelen €  7.646,64   
Rekening Courant €     483,28 Overige Reserves €         0,00 
Spaarrekening €  7.163,36 Vrije donaties   €  8.011,08 
  Rentebaten €        49,03 
    
TOTAAL €  8.060,11  TOTAAL €  8.060,11 
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Toelichting Balans per 31 december 2015 
 
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 2015 loopt dan ook van 1 januari 2015 tot en met 
31 december 2015.   
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 2015 zijn er  fondsenwervingsactiviteiten uitgevoerd voor de 
projecten: het Studiebeurzen Project, 1% crowdfunding , de bouw van een nieuw schoolgebouw en 
het Colour the World festival. Verder zijn er vrije donaties aan Stichting DICE gedaan. De hieruit 
ontstane bestemmingsfondsen en overige reserves zijn opgenomen in de balans.   
In 2015 zijn al de verzamelde bestemmingsfondsen uit 2014 en begin 2015 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 2015 zijn twee 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.   
Dit jaar heeft Stichting DICE ook voor de eerste keer het Colour the World festival georganiseerd. De 
kosten voor dit project zijn dan ook opgenomen in de balans, net als het bedrag dat met behulp van 
dit evenement is opgehaald. Een verdere uitwerking hiervan is gegeven in de Baten en Lasten van 
2015.  
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:  
Wij verwachten nog geld van Stichting Keygro ter sponsoring van Colour the World festival 2015. Dit 
bedrag bedraagt €400,00. Ook dient er nog €13,47  ontvangen te worden betreffende de Stichting DICE 
hoodies.  
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Staat van Baten en Lasten 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Baten en Lasten 2015 
Baten Lasten 

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag 
Fondswerving  € 14.191,86 Betaald aan projecten € 15,712,41 
Sponsoring Studiebeurzenproject €       346,00 Bouw van een nieuwe school project €    7298,16 

Colour the World Festival € 12.322,78 Colour the World Festival €   8.414,25 
Online Ticketsale  €   2.709,06 Festival Materials €   3.551,48 
Kleurenpoeder €   1.882,87 Marketing €      701,81 
Donations €         19,60      DJ’s €   3.683,24   
VIDAR €    2166,15 VIDAR €   1.392,75 
Sponsors Colour the World Festival €   5.545,10 BookingsAPP €      294,64 

1% Club €   1193,08 Presents €        55,10 
Vrije donaties €     330,00 Overig €      127,98 
    
Overige Opbrengsten €       75,97 Kosten €       122,01 
Rentebaten Spaarrekening €       49,03 Bankkosten 2015 €         81,50 

Overig €      26,94 Websitekosten €         40,51 
    
TOTAAL  € 14.267,83 TOTAAL € 15.834,42 
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Toelichting Staat van Baten en Lasten 2015 
 
Stichting DICE werkt zonder een beloningsbeleid voor haar bestuurders en vrijwilligers. Dit betekent 
dat de donaties van 2015 in zijn geheel ten goede komen aan de kinderen waar de donaties voor zijn 
bedoeld.   
 
In de Staat van Baten en Lasten 2015 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 2014  en begin 2015.  
 
Zoals eerder vermeld hecht Stichting DICE grote waarde aan transparantie. Het is daarom dat de 
kostenposten, alleen bestaan uit niet te vermijden posten. Er is in 2015 gewerkt aan verschillende 
projecten. Dit is bedoeld om geld op te halen voor de partnerorganisatie, maar daarnaast zijn er ook 
nog de vaste lasten. Deze vaste lasten bestaan uit het onderhouden  van de website en bankaccount 
met als doel om de continuïteit van Stichting DICE te garanderen.   
 
Ook in 2015 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. 
     


