JAARVERSLAG 2020
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
Oeverwal 4
6221 EN 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.

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
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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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Pure Dream Centre in 2020
Wereldwijd is 2020 een bijzonder jaar; het jaar waarin we eigenlijk in mei ons 10 jarig jubileum
hadden willen vieren en de Covid-19 pandemie, spijtig genoeg, een enorme impact heeft gehad.
Ook in Cambodja heeft deze situatie veel impact op het dagelijks leven gehad afgelopen jaar en nog
steeds. Op dit moment blijven nog alle scholen gesloten tot nader order en zijn wij genoodzaakt de
richtlijnen van het ministerie van onderwijs in Cambodja te volgen.
Onze prioriteit is het onderhouden van nauw contact met onze studenten. We streven ernaar om
ondanks deze onzekere situatie onze studenten te begeleiden naar een goede start bij het
heropenen van de scholen.
Afgelopen jaar is er op wekelijkse basis contact geweest met de jongere groepen en worden zij
voorzien van een thuiswerkpakket met opdrachten die ze zelfstandig kunnen uitvoeren. De oudere
studenten hebben we voorzien van communicatiemiddelen om online lessen te kunnen blijven
volgen en contact te onderhouden met onze maatschappelijk werker en elkaar. Verder worden de
studenten in kleine groepen begeleid op locatie, ondersteuning voornamelijk gericht op persoonlijke
ontwikkeling en kunnen ze terecht voor individuele vraagstukken waar ze in deze tijd tegenaan
lopen.
Desondanks hebben we tijdens de pandemie niet stilgezeten. De huidige PDC-locatie in de Kandek
gemeenschap hebben we verlaten en we zijn verhuisd naar de locatie in Siem Reap. We hebben de
bovenverdiepingen van het huidige Sramay winkelpand verbouwd tot educatiecentrum en ingericht
met twee leslokalen en een bibliotheek om de studenten verder te begeleiden. Dat betekent
concreet dat we nu zowel de Sramay winkel als het educatiecentrum onder één dak hebben.
De nieuwe koerswijziging stelt ons in staat om meer aandacht te geven aan persoonlijke ontwikkeling
en coaching. Bovendien is er meer ruimte voor studiebegeleiding waardoor we de studenten nog
beter kunnen ondersteunen in het afronden van hun basis, dan wel voortgezet onderwijs. Vervolgens
kunnen we ze vanuit hier ook voorbereiden op hun universitaire opleiding. De ligging van de locatie
in Siem Riep, een dynamische omgeving waar ze geïnspireerd worden met mogelijkheden voor hun
toekomst, draagt hier ons inziens eveneens aan bij.
Ons team terplekke heeft alle veranderingen en uitdagingen omtrent de hele nieuwe situatie
ongelooflijk goed en flexibel opgepakt. Voor de jongere studenten is het een aangepast schooljaar en
zij zullen begin volgend jaar pas overgaan naar de volgende groep. Voor de high school
examenkandidaten staat dit jaar alsnog in het teken van de examens en als deze goed verlopen,
zullen ze in december hopelijk slagen. Waarna ook voor ons een nieuwe fase zal aanbreken waarin
we ze op een ander niveau gaan begeleiden: studie- en/of werk gericht.
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Vooruitzicht 2021
Met de nog steeds onzekere Covid 19 situatie zal de focus ook in 2021 liggen op het garanderen van
de continuïteit en het ondersteunen van onze studenten. Cambodja bevindt zich in een andere fase
van deze pandemie dan West-Europa. Daarnaast zijn communicatie, hygiëne en medische
voorzieningen van een lager niveau. Naar verwachting zullen deze leefomstandigheden ervoor
zorgen dat de pandemie het hele jaar 2021 een rol zal spelen.
Het zal een jaar worden waarin de concrete plannen afhankelijk zijn van de situatie. Hierbij streven
we flexibel naar onze doelen te kijken en met name te focussen op het ondersteunen van ons team
en studenten om te zorgen dat we geen uitvallers zullen hebben.
Ondersteuning zal in kleine groepen plaatsvinden op onze nieuwe locatie in Siem Reap. We gaan
meer inzetten op een nog persoonlijkere begeleiding om onze studenten de kans te geven zich
verder te ontwikkelen op het gebied waar hun talenten en interesses liggen.
Verder coachen wij het lokale team naar professionalisering in hun begeleiding en staan er trainingen
gepland op het gebied van persoonlijk leiderschap en ontwikkeling. Met als doel onze studenten op
een persoonlijkere basis te kunnen begeleiden op het gebied van talentontwikkeling. Dit zal een
positieve bijdrage leveren aan de keuze voor de vervolgstudie en de slagingskans vergroten.
Met het volgende voornemen gaan wij vol vertrouwen 2021 in: “create a place where students and
teachers come together to learn, to develop, to enjoy and to inspire each other.”
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Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA
31-12-2020
€

31-12-2019
€

0
1.232
1.232

0
806
806

Liquide middelen

79.458

29.667

Totaal

80.690

30.473

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
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PASSIVA

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve "Homebased"
Bestemmingsreserve "Sewing"
Bestemmingsreserve "Bicycle Tour"
Bestemmingsreserve "Let's get this water
running"
Vrije reserves

Kortlopende schulden
Overige schulden

Totaal

31-12-2020
€
30.000
3.815
3.800
1.789

31-12-2019
€
30.000
3.815
5.395
1.789

8.360
32.892
80.657

8.360
-19.510
29.849

35
35

623
623

80.692
-2
-2

30.472
1
1
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Staat van baten en lasten over 2020
Realisatie 2020
€
81.337
-19.913
61.424
10.614
50.809
0
-2
-2

Realisatie 2019
€
80.771
-74.968
5.802
12.054
-6.252
0
9
9

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belastingen

50.807

-6.243

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Nettoresultaat

0
50.807

0
-6.243

0

-2.010

-1.595
0

-1.666
71

0
52.402
50.807

0
-2.639
-6.243

Baten
Lasten
Brutomarge
Werving en beheer
Bedrijfsresultaat
Rentelasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Financiële baten en lasten

Resultaatbestemming over 2020
Toevoeging aan bestemmingsreserve "Homebased"
Toevoeging aan bestemmingsreserve
"Sewing/SRAMAY"
Toevoeging aan bestemmingsreserve "Bicycle Tour"
Toevoeging aan bestemmingsreserve "Let's get this
water running"
Vrije reserves
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Kasstroomoverzicht over 2020
Realisatie 2020
€

Realisatie 2019
€

50.807

-6.243

-428
-588

3.343
-2.170

Kasstroom uit operationele activiteiten

49.791

-5.070

Mutatie geldmiddelen

49.791

-5.070

29.667
49.791
79.458
0

34.736
-5.070
29.667

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
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en RJK 2016/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 winsten verliesrekening.
Continuïteit

De stichting heeft sinds begin 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. De stichting heeft de
risico's ten aanzien van deze COVID19 pandemie in kaart gebracht en op basis hiervan beleid en werkwijze
aangepast. Bepaalde activiteiten van het Pure Dream Centre liggen als gevolg van de COVID19 pandemie
stil in Cambodja. De scholen zijn dicht en wij zijn hierdoor ook genoodzaakt de richtlijnen van het ministerie
in Cambodja te volgen.
Wat betekent dat de stichting nauwelijks kosten heeft gemaakt cq inkomsten gegenereerd. Daarnaast zijn
we ook van twee locaties naar een locatie overgestapt en hebben we de werkwijze waarin we onze
studenten ondersteunen aangepast. Deze wijziging heeft ook nog eens een enorme invloed gehad op onze
kostenstructuur waardoor onze reserves zijn toegenomen.
Onze donateurs in Nederland hebben hun donaties wel door laten lopen. Hierdoor is Pure Dream Centre in
2020 in staat geweest om een positief resultaat te generen en een buffer op te bouwen voor het moment
dat de COVID19 pandemie achter de rug is. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de
continuïteitsveronderstelling.
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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.
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 2020
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen
Lening u/g medewerkers Pure Dream Centre
Cambodja
Rente spaarrekening
Waarborgsommen

31-12-2020

31-12-2019

493
0
739
1.232

0
2
804
806

131
74.646
651
2.089
1.940
0
79.458

129
23.045
706
116
1.208
4.464
29.667

Liquide middelen
Spaarrekening ING
Rekening-courant ING
Kas IG
Rekening-couranten ABA
Kas
Kruisposten
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Passiva
Eigen vermogen

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve "Homebased"
Bestemmingsreserve "Sewing"
Bestemmingsreserve "Bicycle Tour"
Bestemmingsreserve "Let's water running"
Vrije reserves

31-12-2020
€
30.000
3.815
3.800
1.789
8.360
32.892
80.657

31-12-2019
€
30.000
3.815
5.395
1.789
8.360
-19.510
29.849

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. Daarnaast heeft de stichting in het verleden geld ingezameld om de energy
en water voorziening te verbeteren. Het project is nog niet tot uitvoering gekomen daarom zijn de donaties
toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Voorgaande is overeengekomen door het bestuur.
Realisatie 2020
€

Realisatie 2019
€

30.000
0
30.000

30.000
0
30.000

Bestemmingsreserve "Homebased" per 01-01- 2020
Mutatie bestemmingsreserve "Homebased"
Bestemmingsreserve "Homebased" per 31-12-2020

3.815
0
3.815

5.825
-2.010
3.815

Bestemmingsreserve "Sewing/SRAMAY" 01-01-2020
Mutatie bestemmingsreserve "Sewing"
Bestemmingsreserve "Sewing" per 31-12- 2020

5.395
-1.595
3.800

7.061
-1.666
5.395

Bestemmingsreserve "Bicycle Tour" per 01-01- 2020
Mutatie bestemmingsreserve "Bicycle Tour"
Bestemmingsreserve "Bicycle Tour" per 31-12- 2020

1.789
0
1.789

1.718
71
1.789

Bestemmingsreserve "Let's water" per 01-01-2020

8.360

8.360

Mutatie bestemmingsreserve "Let's water"
Bestemmingsreserve "Let's water" per 31-12-2020

0
8.360

0
8.360

Continuïteitsreserve per 01-01-2020
Mutatie continuïteitsreserve
Continuïteitsreserve per 31-12-2020
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Vrije reserve per 01-01-2020
Mutatie vrije reserve
Vrije reserve per 31-12-2020

-19.510
52.402
32.892

-16.871
-2.639
-19.510

Realisatie 2020
€
0
35
35

Realisatie 2019
€
566
58
624

Kortlopende schulden
Overige schulden

Lonen en salarissen
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. Vandaar dat we ook met onze educatie activiteiten zijn
uitgeweken naar de locatie in Siem Reap.
De stichting heeft een contract inzake de huur van een kantoor afgesloten. Het contract eindigend in
februari 2022. De jaarlijkse huurlast bedraagt $ 5.400 per jaar.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over
2020
Baten

Donaties Pure Dream Centre algemeen
Donaties educatieprogramma
Dontaties lunchprogramma
Dontaties maandelijks
Baten project "Homebased"
Baten project "Sewing/ SRAMAY" project
Baten project "Bicycle Tour"
Donaties "Let's get this Water Running"
Donaties "Iron Man"

Realisatie 2020
€
67.953
6.780
4.815
980
0
810
0
0
0
81.337

Realisatie 2019
€
45.714
8.400
6.105
1.340
7.663
11.093
456
0
0
80.771

De stichting heeft een aantal inkomens genererende projecten. De resultaten voortvloeiend uit deze
projecten dienen te worden benut voor verder ontwikkeling van de projecten en zijn derhalve toegevoegd
aan de bestemmingsreserves. Daarnaast heeft de stichting in het verleden geld ingezameld om de energy
en watervoorziening te verbeteren. Het project is nog niet tot uitvoering gekomen daarom zijn de donaties
toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Voorgaande is overeengekomen door het bestuur.

Lasten

Lasten

Lasten Pure Dream Centre algemeen
Lasten educatieprogramma
Lasten lunchprogramma
Lasten project "Homebased"
Lasten project "Sewing/SRAMAY"
Lasten project "Bicycle Tour"
Pure Volenteer

Realisatie 2020
€
17.132
339
38
0
2.404
0
0
19.913

Realisatie 2019
€
39.770
2.860
9.522
9.673
12.759
385
0
74.968

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2020 waren er 6 medewerkers in dienst van Pure Dream Centre. Deze medewerkers
waren allemaal werkzaam ter plaatse op het project in Cambodja. Daarnaast zijn er in 2020 nog 2
Nederlandse vrijwilligers actief voor stichting.
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Werving en beheer

Huisvestingskosten
Algemene kosten
Vrijwilligerskosten

Realisatie 2020
€
3.746
3.279
3.590
10.614

Realisatie 2019
€
5.900
2.595
3.560
12.054

Realisatie 2020
€
3.740
0
6
3.746

Realisatie 2019
€
5.900
0
0
5.900

Huisvestingskosten

Huur hoofdkantoor Cambodja
Gas/Water/Elektra
Overige huisvestigingskosten

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

Verzekeringen
Bankkosten
Koersverschillen
Overige algemene kosten
Automatiseringskosten
Reclame en advertentie
Kasverschillen

Personeelskosten/ vrijwilligerskosten
Vrijwilligersvergoeding

Realisatie 2020
€
1.558
521
610
0
788
0
-200
3.279

Realisatie 2019
€
2.332
1.022
-1.293
0
502
0
32
2.595

3.590
3.590

3.560
3.560

Realisatie 2020
€
-2
-2

Realisatie 2019
€
9
9

De bezoldiging bestuurders over 2020 bedraagt nihil.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekening courant en spaarrekening
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Stichting Pure Dream Centre
J. Mulleners
Voorzitter

L.W.P.M. Groneschild
Penningmeester

J.R.M.A. Gielissen
Secretaris

E.A.M. Widdershoven
Algemeen bestuurder

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.
Gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het uitbrengen van deze jaarrekening bevinden wij ons wereldwijd in een crisis van
ongekende omvang als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus. De uitbraak heeft inmiddels zodanige
vormen aangenomen dat deze door de WHO is gekwalificeerd als een pandemie. Voor de onzekerheid die
dit met zich meebrengt verwijzen wij naar de hierover opgenomen paragraaf in de
waarderingsgrondslagen.
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