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Beleidsplan Stichting Asian Kidz Support 2018 – 2022

1. Stichting Asian Kidz Support
1.1 Ontstaan
Fietsreis met een doel
“Gehele community heeft profijt van schoondrinkwater installatie
Tijdens de planning van een 6 maanden fietsreis door zuid-oost Azië in 2008, werd er
door Angela en Joop Halma een doel gezet:
ondersteuning bieden aan kansarme kinderen in elk land wat ze bezochten.
Eenmaal thuis gekomen, is dat voornemen uitgegroeid tot de stichting Asian Kidz
Support. Een organisatie die zich met veel enthousiasme inzet voor opvang en
levensverbetering van kansarme kinderen in zuid-oost Azië.
Afgelopen tien jaar hebben we veel gezien en meegekregen. Een enerverende en
indrukwekkende ervaring. Wij voelen ons zeer betrokken bij deze kinderen en uit
ervaring blijkt dat je met weinig veel kunt doen. Een grote reden om door te gaan.
Samen, met en voor elkaar!
1.2 Doelstelling Stichting Asian Kidz Support:
Stichting Asian Kidz Support is een non-profit organisatie die volledig bestaat uit
vrijwilligers. AKS werkt samen met projectpartners om haar doelstellingen te realiseren.
AKS werft fondsen in Nederland voor financiering en ondersteuning van (kleinschalige)
projecten die de opvang en levensverbetering van kansarme kinderen in Azië ten
goede komen.
Stichting Asian Kidz Support is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat als
zondanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer RSIN: 8214 62 489
1.3 Asian Kidz Support tracht dit doel te bereiken door:
• donatie aan projecten en activiteiten (projectsteun);
• het verstrekken van gewenste materialen en grondstoffen die ter plaatse worden
ingekocht;
• waar mogelijk samenwerking met andere organisaties;
• regelmatig contact;
• minimale organisatie- en administratiekosten.
1.4 Uitgangspunten werkwijze Asian Kidz Support:
• Projectsteun
Door zelf af te reizen en door een gedegen voorbereiding van zaken kleinschalige
lokale projecten starten / ondersteunen.
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• Materialen en grondstoffen worden ter plaatse ingekocht
Een belangrijk item tijdens de voorbereiding van projecten is het onderzoek naar
beschikbaarheid en prijzen van benodigde materialen ter plaatse. Om dit goed te
kunnen doen wordt gebruik gemaakt van lokale kennis en ervaring.
• Samenwerking met andere organisaties
Stichting Asian Kidz Support wil met de bij de projecten betrokken bevolking een
vertrouwensband opbouwen waardoor het mogelijk is activiteiten uit te breiden. Om
van projecten een succes te maken is naast kennis van lokale cultuur en
omstandigheden vaak ook inhoudelijke, vaktechnische kennis en ervaring nodig.
Stichting Asian Kidz Support zoekt daarom per project niet alleen contact met
financiële sponsors en fondsen maar ook met organisaties die inhoudelijke kennis van
zaken hebben. Stichting Asian Kidz Support hoopt door uitwisseling van kennis en
ervaringen de betrokkenheid tussen bedrijven en projecten te vergroten.
• Regelmatig contact
Persoonlijke aanwezigheid is van groot belang, dit realiseren we door regelmatig af te
reizen en een vertrouwensband op te bouwen met bij het project betrokken
personen. Daarnaast vindt regelmatig contact plaats via E-mail.
• Minimale organisatie- en administratiekosten
Voor Stichting Asian Kidz Support geldt dat de organisatie- en administratiekosten zo
laag mogelijk moeten blijven zodat ontvangen schenkingen en donaties zo veel
mogelijk rechtstreeks ten goede komen aan de projecten waarvoor zij gegeven zijn.
Daarom wordt er steeds gekeken hoe zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden. Ook
voor de organisatiekosten worden zoveel mogelijk sponsors gezocht.
2. Gerealiseerd
2.1 Asian Kidz Support zet zich in voor:
Om van projecten een succes te maken is naast kennis van lokale cultuur en
omstandigheden vaak ook inhoudelijke vaktechnische kennis en ervaring nodig.
Asian Kidz Support werkt nauw samen met projectpartners die deze kennis bezitten en
zorgen voor de uitvoering en monitoring van onze projecten. Wij houden nauw contact
met deze projectpartners.
Overal ter wereld zouden kinderen dezelfde rechten en kansen moeten hebben, alleen is
dat niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Asian Kidz Support heeft vele kinderen onderwijs
laten volgen middels het bouwen van faciliteiten bij bergschooltjes, ondersteuning van
onderwijsprogramma’s en verstrekken van een studiebeurs.
Wat is er door Asian Kidz Support gerealiseerd;
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schoon drinkwater installaties,
1 was en droogplaats,
slaapzalen inclusief inrichting,
3x keuken en kantine materiaal geleverd,
toiletgebouwen met 4 toiletten,
3x inrichting voor slaapzalen geleverd,
water opvangtanks,
9x goederendonatie terplekke,
kleine keuken,
beurs voor Jay en Bee,
slaapzalen gerenoveerd,
50 x kledingkasten geleverd,
rolstoelen geleverd,
ondersteuning van onderwijsprogramma, Safe and Sound in Hue,
Girls Empowerment in Dien Bien, Empowering children with disability in Hanoi.

Scholing en training van 10 kinderen in Hue,
Ondersteuning van onderwijsprogramma voor meisjes in Dien Bien
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2.2. Staat van baten en lasten 2020 / 2021
Ontvangsten

2020

2021

Voordelig saldo 2019 / 2020

€

5.672,32 €

0,00

Donaties

€

6.655,50

€

0,00

Donaties

€

7.374,40 €

0,00

Bankkosten

€

218,42

€

0,00

Diversen

€

0,00 €

0,00

Webhosting

€

16,91

€

0,00

€

0,00 €

0,00

Diversen

€

0,00

€

0,00

€

0,00 €

0,00

€

0,00

€

0,00

€

13.046,72 €

0,00

Subtotaal

€

6.890,83

€

0,00

0,00

+/-

0,00

Totaal

€ 13.046,72

€

0,00

Subtotaal
+/-

0,00

Uitgaven

2020

6.155,89

Totaal

€ 13.046,72 €

Beginsaldo 1 januari 2020

€

5.672,32

Beginsaldo 1 januari 2021

€

Ontvangsten 2020

€

7.374,40

Ontvangsten 2021

€

0,00

€

13.046,72

€

6.155,89

Uitgaven 2020

€

6.890,83

Uitgaven 2021

€

0,00

Eindsaldo 31 december 2020

€

6.155,89

Eindsaldo 31 december 2021

€

6.155,89

Specificaties uitgaven donaties

2020

Extra support Sarnellihouse (tijdens Covid-19)
Extra support Dien Bien project (tijdens
Covid-19)

€

2.019,52

€

Studiebeurs Bee, 1e betaling

€

Studiebeurs Bee, 2e betaling

Totaal
Uitgaven donaties 2020 / 2021

2021

0,00

6.155,89

Specificaties uitgaven donaties

0,00

2.000,00

€

0,00

1.804,43

€

0,00

€

831,55

€

0,00

€

6.655,50

€

6.655,50

Uitgaven donaties vanaf 2009

€

102.406,24

Totaal uitgaven donaties

€

109.061,74

Totaal

3. Financiën
De financiële middelen worden verkregen door donaties en giften.
Naar gelang er projecten zijn zorgen we voor opbrengsten via activiteiten, subsidies en
eventuele andere baten. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. Publiciteit
Stichting Asian Kidz Support maakt gebruik van onderstaande methoden;
•

Nieuwsbrief, het beleid is dat vaste donateurs en belangstellenden 1 tot 2 maal
per jaar een nieuwsbrief ontvangen. De nieuwsbrief is voor de eerste maal
uitgebracht in december 2009.

•

Website, Stichting Asian Kidz Support heeft een eigen website die in
december 2009 online gegaan is. In 2014 is er hard gewerkt aan een vernieuwde
website, een nieuw systeem met meer mogelijkheden en een nieuw fris ontwerp.
De site wordt door T. Swinkels onderhouden, het regelmatig bijwerken gebeurd in
eigen beheer.
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•

Media, regionale dag- en weekbladen, de plaatselijke omroep.

•

Presentaties, het geven van presentaties bij bedrijven, verenigingen etc om
bekendheid te vergroten.

•

Evenementen, zelf een evenement organiseren of eventueel laten organiseren
door een school, vereniging. Evenementen kunnen veel nieuwe gevers opleveren
en aandacht geven voor het werk van onze stichting.

•

P.R. materiaal, voor het drukwerk van folder en informatie materiaal wordt zoveel
mogelijk een sponsor gezocht.

5. Bestuur
Stichting Asian Kidz Support is opgericht op 5 november 2009 in Asten en staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17266693.
We hebben een gedreven bestuur die zich allemaal belangeloos en met veel
enthousiasme voor hetzelfde doel inzetten;
Het bestuur van Stichting Asian Kidz Support bestaat uit:
• Voorzitter / penningmeester (Angela Gielen)
• Secretaris (Joop Halma)
• Bestuurslid (Mariette van Deurzen)
• Bestuurslid (Nattinee Piromrak)
• Bestuurslid (Marco van Someren)
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten, alleen indien het bestuur hiertoe besluit.
6. From Asian Kidz Support with love
Het zijn moeilijke tijden en inmiddels hebben de meesten van ons de jaarplanner 2020 in
de prullenbak gegooid. Het jaar 2020 zal om de verkeerde redenen als onvergetelijk de
geschiedenis ingaan. Er gebeurt veel in de wereld maar er zijn altijd kleine hoogtepunten
die we graag met jullie delen. Door de blijvende steun van onze donateurs kunnen we
het verschil blijven maken voor kinderen zoals de 14 maanden oude Quy, Bee en vele
anderen.
En B

“Thanks for being so supportive of
me and staying with me along the
journey of my education life. I’m so
blessed and I feel like many
opportunities in my life are open and
I will do my best.”
Love and respect, Bee

Quy ontvangt elke maand babyvoeding
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Een stukje uit de brief van Bee.
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Onze ervaring is dat je met weinig veel kunt realiseren.
Niemand kan alle wereldproblemen oplossen.
Maar wie bereid is om te kijken naar de kansen voor één kind,
die kan een wereld van verschil maken.
Lieve mensen, onze hartelijke dank ook namens de kidz.
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