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Allereerst willen we graag alle vrijwilligers bedanken die zich hebben ingezet
voor de stichting en daarmee voor de kinderen met het syndroom van Down
in het buitenland. Naast het bestuur heeft DDSF een groot aantal vrijwilligers dat ieder op zijn eigen terrein kinderen met het syndroom van Down in
het buitenland ondersteunt. Al deze vrijwilligers zijn voor ons van heel groot
belang!
DE ORGANISATIE
2017 was voor Dutch Down Support Foundation een jaar waarin weer veel is
gebeurd. Een aantal projecten van 2016 liep ook dit jaar nog door. Daarnaast
was er de start van nieuwe projecten.
Een korte samenvatting:
In het najaar is een speciale school geopend voor kinderen met het syndroom
van Down in en rondom Nickerie, Suriname. DDSF is nauw betrokken geweest
bij de opbouwfase en ook nu nog door kennis en materialen vanuit Nederland
te delen. In november zijn drie DDSF vrijwilligers voor een periode van twee
weken naar de ‘Downsyndrome Support School’ geweest om samen met de
kinderen en leerkrachten hard te werken met Nederlandse leermethoden voor
lezen, schrijven en rekenen. Dit heeft hele mooie resultaten opgeleverd. Deze
leermethoden hebben we de school kunnen schenken.
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In juni is wederom een vrijwilliger voor een bezoek naar de St Peter’s
school in Mombasa, Kenia, geweest om te kijken naar de voortgang. Er zijn
contacten gelegd met nog drie scholen voor speciaal onderwijs. In januari
2018 zullen vier vrijwilligers naar Mombasa gaan om workshops te geven aan
de leerkrachten van deze scholen en aan de ouders. Workshops logopedie,
Kleine Stapjes, rekenonderwijs en ervaringen uitwisselen inzake acceptatie
en integratie. Het DDSF olievlekje is in Mombasa een olievlek aan het worden!
Ook hebben we het afgelopen jaar in Mombasa een belangrijke start kunnen
maken met het geven van beroepsopleidingen. Voor die tijd hingen de oudste
leerlingen zomaar wat rond op school. In 2017 zijn er twee leerrichtingen
opgezet. In 2018 zal dit worden uitgebreid.
We hebben samen met de stichting Dutch Dental Care voorbereidingen
getroffen voor tandheelkundige behandeling voor de leerlingen van
de St Peter’s school. Ook zijn we in overleg met Stichting Eardrop over
gehoorscreenings voor de leerlingen.
Wat de interne organisatie van Dutch Down Support betreft, was 2017
een belangrijk jaar. Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor zowel onze
activiteiten in het buitenland als in Nederland, is toegenomen. Iets waar wij
heel blij mee zijn. In het najaar heeft De Kleine Consultant (een studenten
consultancy bureau) in een intensief gezamenlijk traject meegedacht over
het optimaliseren van onze communicatie en fondswerving. Inmiddels zijn
we druk bezig met de verbeterpunten die uit dit onderzoek kwamen. We
hopen hiermee de inkomsten te vergroten, zodat we in 2018 nog meer kunnen
betekenen.
Er waren dit jaar ook weer particuliere initiatieven voor fondswerving, zoals
een tennistoernooi, een sponsorloop en op de laatste dag van dit jaar een
oliebollenactie voor DDSF. We zijn heel blij met deze initiatieven die zowel
een financiële als morele steun voor ons betekenen! Tevens gaan we in 2018
starten met een nieuwsbrief, die we met regelmaat gaan verspreiden. Al met
al een mooi jaar, waar we tevreden op terug kijken. En we kijken ook enorm
uit naar 2018, waarin al weer zoveel mooie dingen gepland staan.
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FINANCIEEL
In 2017 heeft de stichting € 11.184 ontvangen aan donaties. Dat is € 7.188
minder meer dan in 2016. In 2016 hadden we een groot bedrag ontvangen
voor het project ‘Toekomst voor jongeren in Kenia’. Dit is een meerjarig
project. De overige donaties zijn gestegen.
De stichting heeft inmiddels een aantal vaste donateurs. Dit jaar hebben we
wederom een tennistoernooi georganiseerd, waarvan de opbrengst volledig
ten goede van de stichting kwam. En dit jaar heeft wederom een aantal
mensen Dutch Down Support bestemd als cadeau voor hun verjaardag of
jubileum.
OVERIGE ACTIES
GIFTEN BEDRIJVEN
GIFT PROJECT
TOEKOMST JONGEREN KENIA
ACTIE VOOR PROJECT KENIA
ACTIE TENNIS
OVERIGE GIFTEN
VASTE DONATEURS
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In totaal is € 12.761 uitgegeven aan projecten voor kinderen en jongeren met
het syndroom van Down. Eind van het jaar resteerde € 9.687 aan banksaldo.
DDSF heeft aan het eind van het jaar 2016 een donatie ontvangen om voor
oudere kinderen in Kenia projecten op te zetten gericht op hun toekomst.
Hieruit voortlopend zijn wij gestart met het project ‘Beroepsopleidingen’ op
de St. Peter’s school in Mombasa. Dit project is van start gegaan in 2017 en
loopt de komende jaren nog door. De donatie is daarom in 2016 toegevoegd
aan een bestemmingsreserve zodat het geld gereserveerd blijft voor dit
project.
Dit jaar is meer uitgegeven dan is ontvangen. Voor dit jaar is dat geen
probleem, omdat we een aantal jaren minder geld hadden uitgegeven dan
was ontvangen. Voor de toekomst is het noodzakelijk om extra inkomsten
te verkrijgen om de groei en voortgang van de projecten niet in te moeten
perken.
In 2015 zijn we gestart met een aantal langdurige projecten, zoals het
aannemen van een extra leerkracht in Kenia met een vakdiploma en ervaring
in het speciaal onderwijs. Nu Dutch Down Support groter is geworden en iets
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meer buffer heeft, kunnen we deze langdurige verplichtingen aangaan.
Het aantal projecten is wederom gegroeid. De stichting wil rustig groeien
om goede contacten in de landen op te kunnen bouwen. Door de goede
contacten is nauw overleg en controle mogelijk.
Het beleid van de stichting is dat alle giften van donateurs voor 100% besteed
worden aan de projecten voor onze doelgroep (kinderen en volwassenen met
het syndroom van Down). De organisatorische kosten voor de stichting zelf
(zoals bankkosten, kosten website, Kamer van Koophandel, verzendkosten,
telefoonkosten etc.) worden betaald door giften van de bestuursleden. Ook
betalen de bestuursleden de eigen reis- en verblijfkosten. Vanaf het moment
van oprichting in 2010 heeft DDSF dit kunnen waarmaken.
PROJECTEN
In 2017 zijn de volgende bestedingen per land uitgegeven:

SURINAME 38%

KENIA 62%

In 2016 hadden we ook bestedingen in Uganda en Thailand. Op dit moment
zijn we echter gestopt met activiteiten in Thailand. Ons project ‘Kleine
Stapjes’ in het Northern Welfare Centre in Chiang Mai is met positief resultaat
afgesloten. De ontwikkelingssprongen die de kinderen hebben gemaakt met
behulp van dit vroeghulp programma, waren duidelijk meetbaar. We hadden
de hoop begeleiders en ouders hiermee te kunnen motiveren, maar dit is
ons niet gelukt. Soms hebben dingen langere tijd nodig. Het blijft onze focus
houden. In Uganda hebben we nog wel contacten en wordt er regelmatig
informatie uitgewisseld met een speciaal onderwijs school en een medisch
kinderdagverblijf. In 2017 heeft dit echter niet geleid tot kosten.
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JAARREKENING 2017
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 voorhanden zijn.
Ons eerste project startte in 2005 in en rondom de stad Chiang Mai, in het
noorden van Thailand. Inmiddels hebben we ook projecten in Kenia, Uganda
en Suriname. Wij doen verschillende activiteiten binnen 4 thema’s:
• Het uitwisselen van kennis
• Acceptatie en integratie van kinderen en volwassenen met het syndroom
van Down
• Doelen en mensen verbinden
• Leermethodes uitwisselen
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.
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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.
EXPLOITATIE OVERZICHT
			
2017
Inkomsten:		
Giften
01 9.103
Giften van bestuur
02 2.081
Totaal inkomsten 		
11.184
			
Uitgaven:		
Uitgaven aan projecten
03 12.761
Algemene kosten
04
895
Totaal kosten 		
13.656
Bedrijfsresultaat 		
-2.472
Financiële baten en lasten 		
-138
			
Resultaat boekjaar 		
-2.610
			
Mutaties reserves		
Toevoeging bestemmingsreserve
05 -1.056
			
Mutatie algemene reserve 		
-1.554
			 negatief

BALANS PER 31 DECEMBER

2016
15.428
2.944
18.372

10.847
593
11.440
6.932
-123
6.809

8.500
-1.691
negatief

2017
2016
Nog te ontvangen rente
11
10 Algemene reserve
			 Toevoeging algemene reserve
Rekening courant bank
1.673 9.794 Totaal algemene reserve
Spaarrekening
8.013 2.503		
Totaal liquide middelen
9.686 12.297 Bestemmingsreserve
		
		
Totaal activa
9.697 24.594 Totaal passiva

2017
3.807
-1.554
2.253

2016
5.498
-1.691
3.807 06
		
7.444
8.500 07

9.697

12.307
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TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIE OVERZICHT
01 GIFTEN
De giften zijn ontvangen van:
Vaste donateurs
Overige giften
Actie Tennis
Actie voor schoolproject Kenia
Gift project Toekomst vr jongeren in Kenia
Giften bedrijven
Overige acties
Totaal giften

2017
12.50
4.322
1.245
0
0
1.300
986
9.103

2016
1.055
3.058
1.315
1.500
8.500
0
0
15.428

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 (kinderen en volwassenen met
het syndroom van Down). De organisatorische kosten voor de stichting zelf
(zoals bankkosten, kosten website, Kamer van Koophandel, verzendkosten,
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.
03 UITGAVEN AAN PROJECTEN
Thailand dagje uit Healing Family
Kenia leerkrachten
Kenia opstart Kleine Stapjes
Project Toekomst voor jongeren in Kenia
Uganda start Kleine Stapjes
Uganda bezoek aan supermarkt
Uganda leermateriaal
Suriname ouder begeleiding Nickerie
Suriname leermateriaal algemeen
Suriname boeken en materiaal Annie Crèche
Suriname Leespraat en kennisoverdracht
school in Nickerie
Suriname logopedie in Nickerie
Totaal uitgaven aan projecten

2017
0
3.468
3.374
1.056
0
0
0
900
0
0
2.483

2016
425
3.234
4.722
0
285
126
70
500
160
210
1.115

1.480
12.761

0
10.847

Voor een uitgebreide beschrijving van de projecten verwijzen we naar de
website van de stichting.
In 2017 zijn vrijwilligers naar Kenia en Suriname geweest om de voortgang van
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lopende projecten te begeleiden en nieuwe projecten op te starten. De reisen verblijfkosten van de bestuursleden zijn betaald door de bestuursleden.
De ticketkosten van de vrijwilligers zijn door de stichting betaald. De
verblijfkosten zijn door de vrijwilligers zelf betaald.
04 ALGEMENE KOSTEN
			

2017

2016

Kosten advies kleine consultant		
Kosten hosting website 		
Kosten folders		
Kosten promotie materiaal		

605
260
0
30

0
260
270
55

Totaal algemene kosten 		

895

585

05 TOEVOEGING BESTEMMINGSRESERVE
In 2016 heeft DDSF aan het eind van het jaar een donatie ontvangen om
oudere kinderen in Kenia voor te bereiden op een zinvolle toekomst. Dit
project ‘Toekomst voor jongeren in Kenia’ is gestart in 2017. De donatie is
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 eind van het jaar een donatie ontvangen om
oudere kinderen in Kenia voor te bereiden op een zinvolle toekomst.
Dit project gaat van start in 2017. De donatie is toegevoegd aan een
bestemmingsreserve, zodat het geld gereserveerd blijft voor dit project.
In 2017 is € 1056 uitgegeven aan dit project. Dit bedrag wordt onttrokken aan
de bestemmingsreserve.
Bestemmingsreserve project		
beroepsopleiding Kenia

2017

2016

beginbalans		
Toevoeging		
Onttrekking		
Eindbalans		

8.500
0
1.056
7.444

0
8.500
0
8.500
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