Jaarverslag 2016
Stichting Didi Care & Education
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Voorwoord
2016 was een bijzonder jaar voor Stichting Dice. In positieve zin, maar ook met de nodige
tegenslagen en vraag om improvisatie. Dice heeft met het project ‘Finding new Didi’ twee nieuwe
partnerschappen gesloten met organisaties in Vietnam en Guatemala. Op deze manier heeft Dice
haar bereik uitgebreid en kunnen nog meer kinderen in de wereld hun kansen op een toekomst
vergroten door het volgen van onderwijs. 2016 was ook het jaar waarin het Color the World festival,
geheel onverwacht, op het laatste moment moest worden gecanceld. Een groep van negen
vrijwilligers zag een hoop tijd, moeite en energie verloren gaan en ook financieel voelde Dice deze
tegenslag. Dice heeft zich niet laten afleiden van het eigenlijke doel en in september 2016 heeft het
nieuwe bestuur twee nieuwe groepen vrijwilligers opgezet; een projectgroep en een groep met
ambassadeurs. Deze groepen hebben opstarttijd nodig gehad, waardoor in de tweede helft van
boekjaar 2016 geen inkomsten gegenereerd zijn. Wel is een sponsorloop gepland die in het voorjaar
van 2017 een opbrengst zal genereren. In dit jaarverslag zal boekjaar 2016 verder worden
geëvalueerd en toegelicht.

1. Algemeen
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 2016 loopt dan ook van 1 januari 2016 tot en
met 31 december 2016.
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. Het bestuur van de stichting bestaat uit studenten van Tilburg
University, voornamelijk deelnemers van het Outreaching Honors Program. Bestuurswisselingen
vinden ieder academisch jaar plaats.
In academisch jaar 2015/2016 bestond het bestuur uit Dieke van den Broek (voorzitter), Laura
Rijnaarts (secretaris) en Carmen van der Meer (penningmeester). In academisch jaar 2016/2017 is
Carmen van der Meer aangebleven als penningmeester. Toegetreden zijn Rik den Boer (als
voorzitter), Daphne Taekema (als secretaris) en Joy Hofkamp (als bestuurslid met portefeuille
External Communications). Dieke van den Broek is aangebleven als bestuursadviseur en heeft zich
gefocust op het geven van advies over een lange termijnplan. Laura Rijnaarts is afgetreden als
bestuurslid. Zij is de stichting blijven steunen met een maandelijkse donatie.

2. Projecten
2.1. Internships
In 2016 zijn twee studenten vanuit stichting DICE op stage gegaan bij partnerorganisatie Amcha Ghar
in India. Suzanne heeft bijna 6 maanden bij Amcha Ghar doorgebracht. Als afgestudeerde lerares
heeft Suzanne voornamelijk immaterieel bijgedragen aan Amcha Ghar, ze heeft haar kennis van het
Nederlandse onderwijs systeem gedeeld door middel van het geven van lessen aan zowel de
kinderen als de docenten. Joy is een maand bij Amcha Ghar geweest en heeft voornamelijk geholpen
met het opzetten van een nieuw voetbalteam en met de administratie binnen de school. Daarnaast
heeft Joy Amcha Ghar een cheque overhandigd die bestaat uit eerder door de stichting opgehaalde
gelden en een deel eigen bijdrage die Joy en haar moeder in persoonlijke kring hebben opgehaald.

2.2. Ambassadors
In 2016 heeft het bestuur besloten dit jaar twee verschillende groepen vrijwilligers op te richten. De
‘ambassadors’groep fungeerde als het gezicht van Stichting DICE met als doelstelling om
samenwerkingen te starten met Nederlandse scholen. In 2016 is deze samenwerking met één school,
Educatief Centrum Sparrenbos in Rosmalen, gestart. Met als einddoel het organiseren van een
inzamelingsactie in de vorm van een sponsorloop (die zal plaatsvinden in juni 2017) is veelvuldig
contact geweest met de school. Vanuit Stichting DICE is een gastlesprogramma ontwikkeld dat in mei
2017 zal worden verzorgd. De opbrengst van de sponsorloop zal ten goede komen aan het
studiebeurzenproject voor de meiden van de Black Hmong in Vietnam.
Voorts hebben de ambassadors contact gezocht met andere scholen om in boekjaar 2017/2018 een
samenwerking mee aan te gaan. Het doel is dan om tevens inzamelingsacties, gecombineerd met
gastlessen te organiseren.

2.3. Project volunteers
De tweede groep vrijwilligers, de ‘project volunteers’ zijn aangesteld met als opdracht het opzetten
van activiteiten ter fondsenwerving voor Amcha Char en het vergroten van de naamsbekendheid
onder Tilburgse studenten. Met behulp van een vriend van het bestuur, Ludo Stanziani, heeft de
groep een start gemaakt met het gestructureerd brainstormen over mogelijke ideeën voor
fondsenwervingen. Vanuit de brainstormsessie zou één idee verder worden ontwikkeld tot
volwaardige activiteit. Echter, in 2016 is geen project van de grond gekomen en ook in het voorjaar
2017 lijkt dit niet meer te lukken. Het bestuur heeft geconcludeerd de projectvrijwilligers in
2017/2018 meer te moeten sturen.

2.4. Colour the World festival 2016
In 2015 is het Colour the World project gestart met als doel de organisatie van een holi colour festival
om geld op te halen voor Amcha Ghar. Uiteindelijk is de moeilijke keuze gemaakt om het festival niet
door te laten gaan. Door de geringe kaartverkoop en interesse waren de vooruitzichten niet positief
en is besloten het festival af te zeggen aangezien hierdoor de verliezen minder groot zouden zijn. De
alsnog geleden verliezen zijn opgevangen door de buffer van Stichting DICE. De organisatie van het
festival heeft de stichting wel verschillende contacten opgeleverd waar in de toekomst nog gebruik
van gemaakt zou kunnen worden.

2.5. Finding new DiDi
Dit project is in 2016 afgerond met als resultaat twee nieuwe partners die later uitgebreider zullen
worden besproken. Deze twee nieuwe partners werken in verschillende gebieden en zullen ook op
verschillende manieren gesteund worden. Stichting Schoolproject Vietnam is actief in Vietnam en zal
door Stichting DICE financieel gesteund worden in de vorm van individuele schoolbeurzen. Flor
Ayuda is actief en Guatamala en zal voornamelijk gesteund worden door het uitwisselen van kennis
en ervaring.

3. Samenwerkingsverbanden
3.1. Donerende organisaties
3.1.1. 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 2016 ondersteund met vrijwilligers, faciliteiten in vorm van een
kantoorruimte op de campus. Daarnaast heeft Stichting DICE een stageplaats verzorgd voor een OHP
student en de activiteiten die worden ondernomen door de eerder genoemde vrijwilligers worden
erkend als een invulling van een van programmaonderdelen.

3.1.2. Keygro
Keygro is een stichting die ook ontstaan is uit het OHP. Keygro werkt met een format waarbij ze
tegen betalingen bepaalde diensten aanbieden, voornamelijk trainingen in soft skils, en de
opbrengsten hiervan doneren aan andere stichtingen. In 2016 heeft Keygro een donatie gedaan aan
stichting DICE en zijn er voornemens uitgesproken om een nieuw contract te ondertekenen voor de
sponsoring van beurzen voor de schoolgaande meisjes in Vietnam.

3.2. Samenwerking partnerorganisaties
3.2.1 Amcha Ghar
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.

3.2.2 Stichting Schoolproject Vietnam
De samenwerking met Stichting Schoolproject Vietnam is een direct resultaat van het project finding
new DiDi. Deze stichting heeft sinds 2008 officieel vervolg gegeven aan een eerder bestaand
particulier initiatief en is actief in het noordwesten van Vietnam, voornamelijk in en rond Sapa.
Stichting Schoolproject steunt de Black Hmong gemeenschap die behoren tot een van de armste van
de 50 verschillende bevolkingsgroepen in Vietnam. Binnen deze gemeenschap focust de stichting zich
op de educatie van de meisjes om hiermee hun toekomst kansen te vergroten aangezien deze

meiden nog steeds veel te maken krijgen met gearrangeerde huwelijken op jonge leeftijden. Doordat
de Black Hmong gemeenschap niet heel omvangrijk is, zijn de resultaten snel te zien en hebben zij
ook veel effect. Stichting DICE steunt stichting schoolproject Vietnam in de vorm van scholarships.

3.2.3. Flor Ayuda
Vergeleken met Amcha Ghar en Stichting Schoolproject Vietnam is Flor Ayuda een bijzondere partner
van Stichting DICE. Flor Ayuda bestaat sinds 1996 en is actief in een aantal achterstandswijken die
grenzen aan Guatamala stad, haar projecten zijn gericht op onderwijs en gezondheidszorg. Flor
Ayuda heeft sinds 1996 al veel bereikt, ze hebben onder andere verschillende scholen gebouwd,
zowel basisscholen als vervolgonderwijs, twee gezondheidposten gebouwd en een brandweerauto
aangeschaft. Huidige projecten van Flor Ayuda zijn onder andere projecten om kinderen van de
straat te houden en verbeteringen van de bestaande scholen en gezondheidsvoorzieningen. In
tegenstelling tot de andere twee partners zal Flor Ayuda niet financieel gesteund worden door
Stichting DICE. DICE zal zich voornamelijk bezig houden met vernieuwing binnen Flor Ayuda en hulp
bieden op gebieden als social media en moderne vormen van fondsenwerving.

4. Balans per 31 december 2016
Balans 31/12/2016
Debet
Omschrijving
Vaste Activa
Vlottende Activa
Muntjes + Bandjes

Bedrag
€
0,00
€
0,00
€
0,00

Nog te ontvangen
opbrengsten

€

Liquide Middelen
Rekening Courant
Spaarrekening

€ 4.073,24
€ 67,57
€ 4.005,67

TOTAAL

Credit
Omschrijving
Bestemmingsfondsen
Studiebeurzenproject?
Bouw van een nieuwe
school project

Bedrag
€
0.00
€

0,00

Overige Reserves
Vrije donaties
Rentebaten

€

0,00

€

42,31

TOTAAL

€ 4.073,24

15,00

€ 4.073,24

€ 4.030,93

4.1. Toelichting Balans per 31 december 2013
In 2016 zijn er fondsenwervingsactiviteiten uitgevoerd voor de projecten: het Studiebeurzen Project,
de bouw van een nieuw schoolgebouw en het Colour the world Holi festival. Verder zijn er vrije
donaties aan Stichting DICE gedaan. De hieruit ontstane bestemmingsfondsen en overige reserves
zijn opgenomen in de balans.
In 2016 zijn al de verzamelde bestemmingsfondsen uit 2015 en begin 2016 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 2016 zijn twee vrijwilligers van Stichting DICE

afgereisd naar de lokale partnerorganisatie in India. Tijdens dit bezoek is er informatie gewonnen en
een kwaliteitscontrole van lopende projecten uitgevoerd. Dit maakte het voor Stichting DICE mogelijk
om de correcte bedragen aan de lokale Indiase partnerorganisatie van Stichting DICE te storten.
Dit boekjaar heeft Stichting DICE voor de tweede keer het Colour the World Holi festival
georganiseerd. De kosten voor dit project zijn opgenomen in de balans. Vanwege de tegenvallende
kaartverkoop, is het festival helaas afgelast en zijn er geen opbrengsten gegenereerd. Om de schade
te beperken is met crediteuren rond de festivalorganisatie een prijsafspraak gemaakt. Ook hebben is
kleurenpoeder verkocht, hetgeen het verlies verder heeft beperkt. De initiële inkomsten van de
kaartverkoop zijn opgenomen in de baten en lasten evenals de teruggave van de ticketprijzen. Een
verdere uitwerking is gegeven in de Baten en Lasten van 2016.
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.

5. Staat van baten en lasten 2016
Baten en Lasten 2016
Baten
Omschrijving
Fondswerving
Sponsoring
Studiebeurzenproject
Colour the World Holi
Festival
Kaartjes CTW

Bedrag
€1885,86
€ 15,00
€1162,36
€ 326,37

Lasten
Omschrijving
Betaald aan projecten
Bouw van een nieuwe
school project
Sponsoring
Studiebeurzen Vietnam
Colour the World Holi
Festival
Dj’s
Flyers/Posters
Kleurenpoeder
Bussen
Teruggave Kaartjes
Geluid
Overig

Bedrag
€5746,95
€1.697,10
€ 30,00
€4019,85

Verkoop Kleurenpoeder

€ 835,99

€ 793,33
€ 200,02
€ 1958,00
€ 121,00
€ 306,5
€ 605,00
€ 36,00

Vrije donaties

€ 708,50

Overige Opbrengsten
Rentebaten
Spaarrekening
Overig (tegoed 2015)

€455,78
€ 42,31

Kosten
Bankkosten 2016

€ 168,09
€ 127,58

€ 413,47

Websitekosten

€ 40,51

TOTAAL

€ 2.341,64

TOTAAL

€ 5915,04

5.1. Toelichting op baten en lasten 2016
Stichting DICE werkt zonder een beloningsbeleid voor haar bestuurders en vrijwilligers. Dit betekent
dat de donaties van 2016 in zijn geheel ten goede komen aan de kinderen waar de donaties voor zijn
bedoeld. In de Staat van Baten en Lasten 2016 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 kosten die niet te vermijden zijn. 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 2016 heeft Stichting DICE veel baat gehad aan sponsoring in natura door partners van
Stichting DICE. Dit komt natuurlijk niet in uitdrukking 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.

Nawoord
2016 was succesvol met het ontwikkelen van nieuwe partnerschappen. Op het gebied van
fondsenwerving is minder bereikt dan gehoopt, maar de continuïteit van de stichting is altijd
bewaakt. In boekjaar 2017 zullen de partnerschappen worden voortgezet en verder verstevigd en
wordt nog steviger ingezet op het organiseren van fondsenwerving door middel van activiteiten. Het
bestuur van academisch jaar 2017/2018 zal worden voorgezeten door Joy Hofkamp met Vera
Verheijden als secretaris. Een penningmeester wordt op het moment van dit schrijven nog gezocht.
Om de resultaten van de projectgroep en ambassadors te verzekeren, zal het bestuur zich nauwer
gaan betrekken bij de vergadering van deze groepen. Vera zal als secretaris in deze groepen
plaatsnemen.

