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STICHTING
DUTCH DOWN SUPPORT FOUNDATION

JAARVERSLAG

DE ORGANISATIE
Allereerst willen we ons nieuwe bestuurslid, Manon van der Werff 
verwelkomen. Manon is vanaf begin 2015 betrokken bij de stichting en begin 
2017 is zij formeel bestuurslid geworden. Naast het  bestuur heeft DDSF 
een groot aantal vrijwilligers die ieder op zijn/haar eigen terrein de stichting 
ondersteunt.  
Al deze vrijwilligers zijn voor ons van heel groot belang!
De stichting blijft groeien. Daar zijn wij heel blij mee. Uiteraard heeft dit 
gevolgen voor de professionaliteit van de organisatie. Dit jaar zijn we, naast 
alle projecten,  heel druk geweest met het maken van een nieuwe website.  
Op dit moment kun je onze mooie nieuwe website bekijken op: 
www.Dutchdownsupport.nl. 
Ook zijn we aan het kijken hoe we aan meer structurele inkomsten kunnen 
komen. Iets waar we in 2017 mee verder gaan.
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ACTIE KONINGSDAG
DONATIE CAREFREE CATERING

GIFT PROJECT
BEROEPSOPLEIDING KENIA

ACTIE VOOR PROJECT KENIA
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PROJECTEN
De stichting had eind 2016 21 projecten verdeeld over 4 landen. Daarnaast 
zijn we bezig om uit te zoeken hoe we in Sri Lanka het beste aan de slag 
kunnen. 

In 2016 hebben we de volgende projectactiviteiten uitgevoerd:

PROJECTEN

Marian Josten, ons Nederlands contactpersoon  in 
Thailand bezoekt  het verzorgingshuis van Yig en Siouw 
regelmatig en houdt ons op de hoogte van hun wel en 
wee.  

Marian is bezig geweest de Thaise situatie van kinderen 
met Downsyndroom in kaart te brengen.

Healing Family is een Thaise stichting opgericht door 
ouders van jongvolwassenen met een beperking. 
De Healing Family geeft deze jongeren een zinvolle 
dagbesteding door het maken van producten met een 
weefgetouw. Deze producten worden op locatie verkocht. 
DDSF koopt periodiek producten en verkoopt deze 
voor de Healing Family. Doel hiervan is het vergroten 
van de afzetmogelijkheden. Deels via verkoop in de 
Wereldwinkel en deels via eigen verkoop.

DDSF verzorgt voor de 14 medewerkers van de Healing 
Family, en hun begeleiders, één a twee keer per jaar 
een dagactiviteit. Doel is integratie met de omgeving, 
ontwikkeling en plezier! 

TOTAAL THAILAND

LAND

THAILAND
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PROJECTEN

In augustus en december heeft  DDSF vrijwilliger 
Marloes Kregting een aantal DDSF workshops gegeven in 
Suriname voor logopedisten en ouders samen met hun 
kind. De belangstelling was groot. Ouders konden zelf 
met hun kind aan de slag en DDSF had voor ieder gezin 
een startpakket. Marloes begeleidt op dit moment vanuit 
Nederland een aantal gezinnen verder met Leespraat. 

DDSF heeft de Annie Crèche een pakket boeken over 
Downsyndroom gestuurd. De Annie Crèche is een 
therapeutisch dagcentrum voor jonge kinderen (tot 8 
jaar) met een ontwikkelingsachterstand. Het gaat hier 
om boeken met informatie over Downsyndroom, leesbaar 
voor jong en oud.

Vrijwilligster Arliene is namens DDSF op zoek naar 
mensen met Downsyndroom in Nickerie. Arliene 
woont sinds kort in dit meest westelijke district van 
Suriname. Zij probeert contact te leggen met gezinnen en 
zorgverleners om erachter te komen waar behoefte aan 
is en of DDSF hier iets in kan gaan betekenen.

Naar Nickerie zijn extra leer- en ontwikkelingsmaterialen 
gestuurd om te kunnen werken met de gezinnen

TOTAAL SURINAME

LAND

SURINAME
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PROJECTEN

Regelmatig contact met oprichter en onderwijzeres voor 
een school voor kinderen met een beperking, waaronder 
een aantal kinderen met Downsyndroom.

DDSF betaalt een gediplomeerde leerkracht met speciaal 
onderwijs ervaring en een leerkracht in opleiding.
De school telt 150 leerlingen, waarvan ruim 50 leerlingen 
met een beperking (16 met Downsyndroom).
Er zijn nu in totaal 4 leerkrachten.

St. Peter’s the Rock Jr School in Mombasa zet sinds 
het DDSF bezoek, in november 2016, ook Small 
Steps in voor haar zorgleerlingen. Het verzoek om dit 
ontwikkelingsprogramma kwam vanuit de school zelf. 
De school heeft geen ervaring met het monitoren van 
de ontwikkeling van haar leerlingen. Het team van 4 
leerkrachten is zeer gemotiveerd om met Small Steps 
te werken. Lisanne en Eveline de Wit, persoonlijk 
begeleider en fysiotherapeute bij stichting Ons Tweede 
Thuis (OTT), bezochten samen met DDSF deze school in 
Mombasa. Ook stagiaire Laura Langedijk van OTT ging 
mee naar Mombasa. Hun kennis en ervaring met Kleine 
Stapjes was van grote waarde in Mombasa.
De kosten van de reis van de bestuursleden zijn betaald 
door de bestuursleden, maar zijn wel opgenomen in 
deze post. Daarnaast zijn veel materialen, als kasten en 
ontwikkelings materiaal, geschonken aan de school.

Tijdens het bezoek van DDSF in Kenia in november 2016 
heeft DDSF de ouderorganisatie op de St. Peter’s the 
Rock Jr School in Mombasa opgestart. De ouders hebben 
het goed opgepakt. Op dit moment begeleiden we de 
ouderorganisatie van de school.  

Bezoek Angels on Earth Center in Mombasa. Informeren 
over Small Steps en workshop voor leerkrachten, 
therapeuten en psychologen werkzaam bij dit centrum.
Er wordt een begin gemaakt met het werken vanuit 
belevingswereld van het kind ipv kind vaststaand 
schoolmethodiek laten volgen.

TOTAAL KENIA

LAND

KENIA
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PROJECTEN

Isabel Duijndam is in 2016 gestart met kleine stapjes op 
KSPH-school in Kampala. 
DDSF heeft Isabel de Engelstalige versie van de 
ontwikkelingsmethode Kleine Stapjes kunnen geven 
(Small Steps). We ontvingen een hartverwarmende 
reactie van de directrice van de school. Zij heeft Isabel 
zien werken met Small Steps en is nu overtuigd van 
de leermogelijkheden van haar leerlingen als dit in de 
nodige kleine stapjes gebeurt. Alle leerkrachten krijgen 
het komende schooljaar een training om te kunnen 
werken met Small Steps.
En alle 170 leerlingen hebben een tasje met leermateriaal 
meegekregen naar huis met een informatiebrief over 
Kleine Stapjes. Een eerste stap in het betrekken van de 
ouders bij de ontwikkeling van hun kind.

In oktober ging een klas van de KSPH school uit Uganda 
een dagje naar de supermarkt. De meeste kinderen 
waren nog nooit in een supermarkt geweest.  
DDSF betaalde een deel van de kosten van dit uitje

DDSF helpt de KSPH school in Kampala met leer- en 
ontwikkelingsmateriaal

TOTAAL UGANDA

TOTAAL

LAND

UGANDA
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PROJECT BESTEDINGEN PER LAND
In 2016 zijn de volgende bestedingen per land  uitgegeven: 

KENIA 76%

UGANDA 4%

SURINAME 16%

THAILAND  
   4%
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JAARREKENING 2016
ALGEMEEN

ACTIVITEITEN
Dutch Down Support Foundation is statutair gevestigd op de Bramerveld 82 
te Nieuw-Vennep

Onze missie is: 
Dutch Down Support Foundation wil mensen met Downsyndroom, hun familie 
en eventuele zorgverleners laten delen in de kennis, ervaring en middelen die 
in Nederland inmiddels gewoon zijn. 
Ons eerste project startte in 2010 in en rondom de stad Chiang Mai, in het 
Noorden van Thailand. Inmiddels hebben we ook projecten in Kenia, Uganda 
en Suriname en zijn we druk bezig om ook in Sri Lanka een mooi project op te 
zetten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN  
VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING     
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 
         
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat 
vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 
activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten 
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.   
  

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA       
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van 
de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.   
 
SCHULDEN 
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is 
bepaald.     
 
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
PERSONEELSBESTAND
Dutch Down Support Foundation heeft geen personeel in dienst. 
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging of onkostenvergoeding.  
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EXPLOITATIE OVERZICHT 
   2016	 2015
Inkomsten:     
 Giften  01 15.428 5.750
 Giften van bestuur 02 2.944 2.314
Totaal	inkomsten		 	 18.372	 8.064
      
Uitgaven:     
 Uitgaven aan projecten 03 10.847 3.112
 Algemene kosten  04 593 793
Totaal	kosten		 	 11.440	 4.306
Bedrijfsresultaat		 	 6.932	 3.905 
Financiële baten en lasten   -123 -146
      
Resultaat	boekjaar		 	 6.809	 3.759
      
Mutaties	reserves     
Toevoeging bestemmingsreserve 05 8.500 0
      
Mutatie	algemene	reserve   -1.691 3.759 
   negatief positief

BALANS PER 31 DECEMBER
  2016 2015   2016 2015
Nog te ontvangen rente  10 0 Algemene reserve  5.498 1.739
   Toevoeging algemene reserve -1.691 3.759
Rekening courant bank 9.794 5.497 Totaal algemene reserve  3.807 5.498 06
Spaarrekening  2.503 0    
Totaal liquide middelen  12.297 5.497 Bestemmingsreserve 8.500 0 07 
     
Totaal activa  24.594 10.995 Totaal passiva  12.307 5.498
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TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIE OVERZICHT

01 GIFTEN
De giften zijn ontvangen van: 
 2016	 2015
Vaste donateurs 1.055 670
Overige giften 3.058 3.086
Actie Tennis 1.315 1.202
Actie voor Project Kenia 1.500 0
Gift project beroepsopleiding Kenia 8.500 0
Donatie Carefree Catering 0 500
Actie koningsdag 0 292
Totaal	giften	 15.428	 5.750

02 GIFTEN VAN BESTUUR
Het beleid van de stichting is dat alle giften van donateurs voor 100% besteed 
worden aan de projecten voor onze doelgroep (jongeren en volwassenen 
met Downsyndroom). De organisatorische kosten voor de stichting zelf  
(zoals bankkosten, kosten website,  Kamer van Koophandel, portokosten, 
telefoonkosten etc.) ) worden betaald door giften van de bestuursleden. Ook 
betalen de bestuursleden de eigen reis- en verblijfkosten. Vanaf het moment 
van de oprichting van de stichting in 2010 heeft de stichting dit kunnen 
waarmaken. 
In oktober zijn twee van de bestuursleden samen met drie vrijwilligers 
naar Kenia geweest om de voortgang van lopende projecten te bekijken en 
nieuwe projecten op te starten. De kosten van deze reis zijn betaald door 
de bestuursleden. De kosten van de vrijwilligers zijn deels door de stichting 
betaald.  
 

03 UITGAVEN AAN PROJECTEN
 2016	 2015
Thailand Northern Welfare Center 0 355
Thailand Kleine stapjes 0 1.438
Thailand dagje uit Healing Family 425 278
Kenia leerkrachten 3.234 973
Kenia opstart Kleine Stapjes 4.722 0
Uganda start Kleine Stapjes 285 0
Uganda bezoek aan supermarkt 126 0
Uganda leermateriaal 70 0
Suriname zoeken in Nickerie 500 0
Suriname leermateriaal algemeen 160 0
Suriname boeken en materiaal Annie Crèche  210 0
Suriname Leespraat 1.115 68
Totaal	uitgaven	aan	projecten	 10.847	 3.112
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Voor een uitgebreide beschrijving van de projecten verwijzen we naar het 
jaarverslag en de website van de stichting. 
In oktober zijn twee van de bestuursleden samen met drie vrijwilliger naar 
Kenia geweest om de voortgang van lopende projecten te bekijken en 
nieuwe projecten op te starten. De kosten van deze reis zijn betaald door de 
bestuursleden. De reiskosten van de vrijwilligers zijn deels door de stichting 
betaald.  

04 ALGEMENE KOSTEN
De algemene kosten bestaan uit kantoorkosten, kosten webhosting en 
andere algemene kosten. 

05 TOEVOEGING BESTEMMINGSRESERVE
In 2016 heeft DDSF aan het einde van het jaar een donatie ontvangen om 
voor de oudere kinderen in Kenia een beroepsopleiding op te zetten. Dit 
project gaat van start in 2017. De donatie is daarom toegevoegd aan een 
bestemmingsreserve zodat het geld gereserveerd blijft voor dit project. 

 

TOELICHTING BIJ DE BALANS

06 ALGEMENE RESERVE
De algemene reserve van de stichting is positief. 

07 BESTEMMINGSRESERVE 
In 2016 heeft DDSF aan het einde van het jaar een donatie ontvangen om 
voor de oudere kinderen in Kenia een beroepsopleiding op te zetten. Dit 
project gaat van start in 2017. De donatie is daarom toegevoegd aan een 
bestemmingsreserve zodat het geld gereserveerd blijft voor dit project. 


