JAARVERSLAG 2016
PURE! Dream Centre

6. Monitoring and Evaluation
The PURE! Dream Centre
Throughout the year, activities are monitored on a regular basis and results are documented against
annual work plans developed in accordance with the policy plan presented. Mid-term progress
evaluations are conducted in June and annual reports are produced in December. Lessons learned
are documented to ensure continuous learning. This is especially important for newly initiated
activities.
Annual
reports
serve as a basis for upco
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Bestuursverslag
Stichting Pure Dream Centre
Ruijterij 2A
6221 EW Maastricht
Algemeen
Stichting pure Dream Centre is opgericht op 28 mei 2014.
Samenstelling bestuur
J. Mulleners
L.W.P.M. Groneschild
J.R.M.A. Gielissen
E.A.M. Widdershoven

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurder

Beleid met betrekking tot de omvang en functie van het vrij besteedbaar vermogen
• Continuïteitsreserve opbouwen voor continuïteit van de activiteiten voor min een half jaar
• Visie ontwikkeling en spaarprogramma opzetten voor lange termijn doelstelling voor het
ondersteunen van de kinderen naar Highschool, University of vocational training
Belangrijke wijzigingen in statutaire doelstellingen
Er zijn geen belangrijke wijzigingen in de statutaire doelstellingen van stichting Pure! Dream Centre
sinds de oprichting op 28 mei 2014.
Beleggingsbeleid
Financiële middelen worden niet belegd. Overtollige middelen worden vanaf 2015 gestald op een
spaarrekening. Het risico niveau van dit financieel product is laag.
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Het PURE! Dream Centre
Het PURE! Dream Centre biedt een veilige haven, verzorging en onderwijs aan 54 kansarme kinderen
in de leeftijd van 10 tot 16 jaar afkomstig van 48 verschillende families uit de Kandek gemeenschap.
Het centrum is geopend in 2010 na renovatie van een opslagruimte tot school. Sindsdien hebben wij
drie klaslokalen, een huisje, een keuken en eetruimte, groentetuin, sportveld en wasgelegenheid
gerealiseerd op het omringende terrein.
De Kandek community is een arme, plattelandsgemeenschap, 10 km buiten Siem Reap Cambodja. De
gemeenschap heeft een primary en secundairy school, waar de kinderen ongeveer 4 uur per dag
naar toe gaan, zes dagen in de week. Het andere dagdeel komen ze naar het Pure! Dream Centre.

Onze Missie
De missie van het PURE! Dream Centre is het bereiken van een betere toekomst voor
onbevoorrechte kinderen uit de Kandek gemeenschap in Cambodja. We willen de
leefomstandigheden en thuissituatie van de kinderen positief veranderen door ze kwalitatief
onderwijs en goede gezondheidszorg te bieden en hun families te ondersteunen met sociale en
inkomens generende projecten. We ondersteunen de kinderen tot ze hun praktijkopleiding,
voortgezet onderwijs of universitaire opleiding afgerond hebben en in staat zijn om degelijk werk
te vinden.

•
•
•

Bij het PURE! Dream Centre ligt de focus op het kind, de familie en de community waarin de kinderen
leven en de methode is dan ook gebaseerd op deze drie pilaren:
KIND: het onderwijsprogramma
FAMILIE: het familie ondersteunend programma bestaande uit sociaal werk en
inkomensgenererende projecten
COMMUNITY: de activiteiten uit het familie programma bereiken de rest van de gemeenschap

3

EDUCATIE
De verschillende componenten van het onderwijsprogramma dragen gezamenlijk bij aan het
overkoepelende doel: het verbeteren van de toekomst vooruitzichten van kinderen. Het programma
stimuleert academische, emotionele en sociale ontwikkeling. De Nederlandse wet voor de zorg over
kinderen bepaald vier componenten die nodig zijn om kinderen voor te bereiden op hun participatie
in de samenleving. Het Pure! Dream Centre hanteert deze vier kerncomponenten in haar dagelijkse
werkzaamheden: emotionele veiligheid, persoonlijke competenties, sociale vaardigheden en
waarden, normen en cultuur.
SOCIAAL WERK
Het PURE! Dream Centre beschouwt onderwijs als een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling van
een kind, maar gelooft er ook in dat het cruciaal is om ook zijn of haar familie te ondersteunen bij de
sociale en financiële problemen die ze hebben, om de kinderen duurzaam te kunnen helpen. Met
deze doelstelling probeert het PURE! Dream Centre een geïntegreerde aanpak van de ontwikkeling
van de kinderen te bewerkstelligen.
INKOMENS GENEREREND
Het PURE! Dream Centre gelooft er in dat inkomensgenererende projecten machtsversterking en
vindingrijkheid stimuleren en kunnen leiden tot duurzame verandering. De projecten richten zich
met name op vrouwen, omdat middelen onder beheer van vrouwen geassocieerd worden met
hogere toewijzing van onderwijs en een verbeterd welzijn voor kinderen.
Home Based Programma
Het ‘home-based’ productieproject richt zich op onbevoorrechte vrouwen uit de Kandek community,
die gemotiveerd en gedreven zijn om hun situatie te veranderen. Het programma kan gezien worden
als een sociaal business project. De deelnemers aan het programma leren hoe ze natuurlijke
materialen moeten verwerken, zodat ze commercieel aantrekkelijke producten kunnen produceren
voor de souvenir markt; een sector met een groeiende winst van 70 miljoen dollar per jaar. De
deelnemers worden gezien als zelfstandige producenten die hun productie vanuit huis runnen. Ze
zijn verantwoordelijk voor hun eigen productie, de kwaliteit van hun producten en de autonomie die
essentieel is voor het algehele succes van het programma. De productie wordt thuis uitgevoerd,
aangezien het thuisfront een logische, goedkope plaats is voor de vrouwen om hun
ondernemersactiviteiten uit te voeren. Daarnaast geeft het de vrouwen de kans om hun werk te
combineren met hun huiselijke taken. Het project spreekt vrouwen aan omdat ze op deze manier
ook meer tijd aan hun gezin kunnen besteden.
Naaiprogramma
Het naaiprogramma richt zich op jonge vrouwen uit de Kandek gemeenschap - degene die sinds
jonge leeftijd niet meer naar school gaan, jonge moeders en jonge vrouwen met weinig veelbelovend
toekomstperspectief.
SRAMAY
Een social business project in het centrum van Siem Reap waar onder eigen label de producten uit
ons home based en naaiprogramma verkocht worden ter verdere ondersteuning van het project.
Pure! Fietstour
De fietstour is opgezet om enerzijds de lokale gemeenschap te steunen en anderzijds de reiziger te
laten kennismaken met het echte Cambodjaanse leven en het platteland.
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Resultaten activiteiten 2016
ALGEMEEN
Het jaarlijks werkplan is vastgesteld en de beleidsplannen zijn up to date
Het budget voor 2016 is geëvalueerd en de begroting voor 2017 is vastgesteld
De MOU is toegewezen door het Ministerie van Education in Phnom Penh
De herziene organisatie structuur, taakverdeling en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld en goedgekeurd door het
bestuur. In 2017 zal deze geimplementeerd worden
Transitie van meerdere taken en verantwoordelijkheden naar Khmer teamleden en het aanstellen van Khmer
projectcoordinatie
Het dak van de keuken en eetruimte is vernieuwd
EDUCATIE
Een database voor het leerling volgsysteem is opgezet
Wekelijkse studenten discussie in het lerarenteam eenmaal per week tijdens de staffmeeting
Mentorenprogramma per groep is opgestart
Rapporten zijn ontwikkeld voor elk kind op basis van hun testresultaten en de kind observaties gedaan door de leraren
De huidige lesmethoden zijn versterkt door middel van implementatie van educatieve spellen, presentaties en
differentiatie in lesvormen en leerstijlen
De lesen worden elke drie maanden geobserveerd ten behoeve van het versterken van pedagogische en didactische
vaardigheden van de leraren
In November gestart met 10 nieuwe in groep Rood in het ochtendprogramma
Het zomerrooster is geevalueerd en invulling 2017 zal besproken worden
Het jaarlijks schema voor buitenschoolse activiteiten, zoals workshopdagen, themaweken, voetbalcompetitie en puppet
parade is ontwikkeld
Visie uitwerken voor de toekomst van de kinderen na Highschool
Een spaarprogramma voor het vervolgonderwijs ontwikkelen (high school/university/vocational training)
SOCIAAL WERK
Een tweede social worker is in dienst gekomen. De training en coaching zal in 2017 gecontinueerd worden
Skillful parenting voor de ouders in training op het PDC en samenwerking externe partners hierin
Het family support programma uitbreiden met een gemeenschapfunctie
Ontwikkelen van een structuur voor de thematische workshops over “skillful parenting”
INKOMENS GENEREREND
1 Home Based Production Program
De productinformatie herzien
2 Sewing Program
De productinformatie herzien
3 nieuwe producten ontwikkelen en 4 nieuwe consignment contracten
Organiseren van Engelse lessen voor de vrouwen van het naaiprogramma en vergroten verantwoordelijkheden voor de
vrouwen in het programma
Brainstorm over uitbreidingsmogelijkheden van het programma
3 SRAMAY
Evalueren van het pilot project SRAMAY en toekomstplan ontwikkelen
4 PURE! Cycling tour
Toekomstplan voor de fietstour opstellen, willen we verder in markt zetten of kleinschalig houden
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Voornemens 2017
ALGEMEEN
Het beleidsplan, pedagogisch plan en het “Child Protection” beleid worden herzien en het werkplan zal vastgesteld worden
De nieuwe organisatiestructuur wordt geimplementeerd. PDC Cambodja zal per 1 januari vallen onder
verantwoordelijkheid van lokale projectcoordinator met ondersteuning van een coordinator per programma en het
bestuur in NL
Een netwerkgroep van oud coordinatoren wordt opgericht ter ondersteuning van het team in Cambodja
Het budgetplan voor 2017 tot 2020 zal worden vastgesteld en een toekomstvisie zal ontwikkeld worden
EDUCATIE
De database voor het leerlingvolgsysteem implementeren voor de hele lokale staff
Elke twee maanden worden de leerlingen getoetst op Khmer, Engels en wiskunde
Elke zes weken worden kindbesprekingen gehouden en twee keer per jaar rapport besprekingen
Een curriculum wordt aangepast met de nadruk op Engels, Wiskunde en Computer met de link naar internationaal erkende
toetsing
Een programma voor seksueel onderwijs wordt ontwikkeld en in modules onderwezen
Team training wordt georganiseerd om pedagogische en didactische vaardigheden en alternatieve lesmethoden te
verbeteren
De implementatie van de huidige lesmethoden wordt versterkt door educatieve spellen, prestentaties, werken in groepen
en differentiatie in leerstijlen en vormen
Een plan is ontwikkeld om ouder participatie te versterken dmv workshops en thema weken
Het zomerrooster wordt ontwikkeld en vastgesteld voor 2017
Een jaarlijks schema voor buitenschoolse activiteiten, zoals workshopdagen, themaweken, voetbalcompetitie en puppet
parade wordt ontwikkeld en vastgesteld.
SOCIAAL WERK
Persoonlijke ontwikkelingsplannen voor elk kind worden verder ontwikkeld in samenwerking met de ouders
Een informatie bijeenkomst is georganiseerd voor de ouders om te informeren over de activiteiten en verwachtingen van
het PDC
De social workers worden verder getraind om het familie support programma verdere te profesionaliseren met een focus
op social work code of conduct en communicatie
INKOMENS GENEREREND
1 Home Based Production Program
De productinformatie herzien
Basiscursus computer voor de management assistant inkomensgenererende projecten
2 Sewing Program
De productinformatie herzien
3 nieuwe producten worden ontwikkeld
Een lokaal training als assistent Coordinator IG
3 SRAMAY
De productlijn voor SRAMAY shop zal verder ontwikkeld worden
Een eigen patroon voor SRAMAY label ontwerpen en een productlijn opzetten met deze stoffen
4 PURE! Cycling tour
Brainstorm over de toekomst van de fietstour
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Balans per 31 december 2016
(na voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA
31-12-2016
€

31-12-2015
€

793
7.478
8.271

905
3.651
4.556

Liquide middelen

20.086

37.735

Totaal

28.357

42.291

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
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PASSIVA

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve "Homebased"
Bestemmingsreserve "Sewing"
Bestemmingsreserve "Bicycle Tour"
Bestemmingsreserve "SRAMAY"
Vrije reserves

Kortlopende schulden
Overige schulden

Totaal

31-12-2016
€
30.000
2.450
2.589
1.449
2.801
-12.049
27.241

31-12-2015
€
30.000
1.936
3.231
1.181
1.411
3.526
41.284

1.117
1.117

1.007
1.007

28.357

42.291

0

0
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Staat van baten en lasten over 2016

Realisatie 2016
€
73.416
-74.810
-1.394
-1.394
12.774
-14.168
0
124
124

Realisatie 2015
€
88.169
-81.470
6.700
6.700
15.215
-8.515
0
190
190

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
vóór belastingen

-14.043

-8.325

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Nettoresultaat

0
-14.043

0
-8.325

Resultaatbestemming over 2016
Toevoeging aan continuïteitsreseve
Toevoeging aan bestemmingsreserve "Homebased"
Toevoeging aan bestemmingsreserve "Sewing"
Toevoeging aan bestemmingsreserve "Bicycle Tour"
Toevoeging aan bestemmingsreserve "SRAMAY"
Vrije reserves

0
514
-641
268
1.390
-15.575

0
197
974
578
1.411
-11.484

-14.043

-8.325

Baten
Lasten
Brutowinst
Brutomarge
Werving en beheer
Bedrijfsresultaat
Rentelasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Financiële baten en lasten
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Kasstroomoverzicht over 2016

Realisatie 2016
€

Realisatie 2015
€

-14.043

-8.325

-3.715
110

-1.848
-764

Kasstroom uit operationele activiteiten

-17.649

-10.936

Mutatie geldmiddelen

-17.649

-10.936

37.735
-17.649
20.086

48.671
-10.936
37.735

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassing voor:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

Verloop mutatie geldmiddelen
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Beginstand liquide middelen
Mutatie
Eindstand liquide middelen

0
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en RJK 2015/C1
Algemene waarderingsgrondslag
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat,
is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen
voor de nominale waarde.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur van de stichting overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen
bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Vreemde valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in
vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op
transactiedatum. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst- en
verliesrekening.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
De baten en lasten worden toegekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten
Onder de baten wordt verstaand de baten van de in het verslagjaar ontvangen donaties.
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Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te
betalen) interest.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen
Nog te ontvangen donaties
Lening u/g medewerkers Pure Dream Centre Cambodja
Rente spaarrekening
Waarborgsommen
Vooruitbetaalde kosten

31-12-2016
5.417
862
124
838
237

31-12-2015
0
3.472
179
0
0

7.478 0

3.651

Liquide middelen
Spaarrekening ING
Rekening-courant ING
Rekening-courant ABA
Kas
Kas "Homebased"
Kas "Sewing"
Kas "Bicycle Tour"
Kas "SRAMAY"
Kruisposten

15.179
4.068
47
1.356
532
334
196
310
-1.937

33.000
2.019

20.086

37.735

2.391
228
516
206
315
-940
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Passiva
Eigen vermogen

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve "Homebased"
Bestemmingsreserve "Sewing"
Bestemmingsreserve "Bicycle Tour"
Bestemmingsreserve "SRAMAY"
Vrije reserves

31-12-2016
€
30.000
2.450
2.589
1.449
2.801
-12.049

31-12-2015
€
30.000
1.936
3.231
1.181
1.411
3.526

27.241

41.284

De stichting heeft een aantal inkomensgenerende projecten. De resultaten voortvloeiend uit deze projecten
dienen te worden benut voor verder ontwikkeling van de projecten en zijn derhalve toegevoegd aan de
bestemmingsreserves.
Realisatie 2016
€

Realisatie 2015
€

Continuïteitsreserve per 1 januari 2016
Mutatie continuïteitsreserve

30.000
0

30.000
0

Continuïteitsreserve per 31 december 2016

30.000

30.000

Realisatie 2016
€

Realisatie 2015
€

Bestemmingsreserve "Homebased" per 1 januari 2016
Mutatie bestemmingsreserve "Homebased"

1.936
514

1.739
197

Bestemmingsreserve "Homebased" per 31 december 2016

2.450

1.936

Bestemmingsreserve "Sewing" per 1 januari 2016
Mutatie bestemmingsreserve "Sewing"

3.231
-641

2.257
974

Bestemmingsreserve "Sewing" per 31 december 2016

2.589

3.231

Bestemmingsreserve "Bicycle Tour" per 1 januari 2016

1.181

603

268

578

Bestemmingsreserve "Bicycle Tour" per 31 december 2016

1.449

1.181

Bestemmingsreserve "SRAMAY" per 1 januari 2016
Mutatie bestemmingsreserve "SRAMAY"
Bestemmingsreserve "SRAMAY" per 31 december 2016

1.411
1.390
2.801

0
1.411
1.411

Mutatie bestemmingsreserve "Bicycle
Tour"
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Vrije reserve per 1 januari 2016
Mutatie vrije reserve

3.526
-15.575

15.010
-11.484

Vrije reserve per 31 december 2016

-12.049

3.526

31-12-2016
€

31-12-2015
€

0

0

1.014

387

0
103

620

1.117

1.007

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overige schulden
Spaarloonregeling
Vooruitontvangen donaties kindsponsoren
Overige schulden

Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurovereenkomst
De stichting heeft een contract inzake de huur van een schoolgebouw afgesloten. Het contract heeft een looptijd
van 10 jaar, eindigend in mei 2020. De jaarlijkse huurlast bedraagt $ 3.000 per jaar.
De stichting heeft een contract inzake de huur van een kantoor afgesloten. Het contract eindigend in februari
2016. De jaarlijkse huurlast bedraagt $ 3.900 per jaar.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2016
Baten

Donaties Pure Dream Centre algemeen
Donaties educatieprogramma
Dontaties lunchprogramma
Dontaties maandelijks
Baten project "Homebased"
Baten project "Sewing" project
Baten project "Bicycle Tour"
Baten project "SRAMAY"
Donaties Pure Volunteer

Realisatie 2016
€
33.278
11.685
9.060
1.355
6.549
4.378
1.099
6.012
0
73.416

Realisatie 2015
€
40.082
13.360
9.570
1.530
8.188
6.802
1.656
6.662
319
88.169

De stichting heeft een aantal inkomensgenererende projecten. De resultaten voortvloeiend uit deze projecten
dienen te worden benut voor verder ontwikkeling van de projecten en zijn derhalve toegevoegd aan de
bestemmingsreserves.

Lasten

Lasten

Lasten Pure Dream Centre algemeen
Lasten educatieprogramma
Lasten lunchprogramma
Lasten Family support
Lasten project "Homebased"
Lasten project "Sewing"
Lasten project "Bicycle Tour"
Lasten project "SRAMAY"
Pure Volenteer
Lasten Soccer league
Overige lasten

Realisatie 2016
€
28.212
17.552
7.723
196
6.034
5.019
831
4.621
4.331
290
0

Realisatie 2015
€
26.260
20.020
8.450
2.116
7.992
5.829
1.078
5.325
4.402
0
0

74.810

81.470
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Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2016 waren er 12 medewerkers in dienst van Pure Dream Centre. Deze medewerkers waren
allemaal werkzaam ter plaatse op het project in Cambodja. Daarnaast zijn er in 2016 nog 3 Nederlandse
vrijwilligers actief voor stichting.
Werving en beheer

Huisvestingskosten
Algemene kosten
Vrijwilligerskosten

Realisatie 2016
€
6.151
1.873
4.750
12.774

Realisatie 2015
€
5.307
5.533
4.375
15.215

Realisatie 2016
€
4.829
1.240
82
6.151

Realisatie 2015
€
3.599
1.569
139
5.307

Huisvestingskosten

Huur
Gas/Water/Elektra
Overige huisvestigingskosten

Pure Dream Centre is geen huur verschuldigd voor de huisvesting van haar kantoor in Nederland.
Algemene kosten

Reclame en advertentie
Representatiekosten - en relatiegeschenken
Automatiseringskosten
Overige algemene kosten
Verzekeringen
Bankkosten
Kasverschillen
Koersverschillen

Realisatie 2016
€
0
0
47
-234
742
990
1.445
-1.117
1.873

Realisatie 2015
€
914
1.303
378
1.567
2.006
426
-610
-451
5.533
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Personeelskosten/ vrijwilligerskosten
Vrijwilligersvergoeding

4.750

4.375

4.750

4.375

De bezoldiging bestuurders over 2016 bedraagt € 1.500. Zijnde een maandelijkse vrijwilligersvergoeding voor de
werkzaamheden van de voorzitter in de stichting.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekening courant en spaarrekening

Realisatie 2016
€

Realisatie 2015
€

124

190

124

190

E.A.M. Widdershoven
Algemeen bestuurder

J.R.M.A. Gielissen
Secretaris

Stichting Pure Dream Centre

J. Mulleners
Voorzitter

L.W.P.M. Groneschild
Penningmeester
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Overige gegevens
Controleverklaring
Aangezien Stichting Pure Dream Centre binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW)
valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden
toegevoegd.
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