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1. Voorwoord 

Beste Donateur / Belangstellende, 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van Stichting STROHALM Foundation (SSF).  
U kunt lezen dat het heel goed gaat met de leerlingen van de Sri Sai Vidyalaya School in Puttaparthi! 
 
De SSF is u dankbaar voor uw betrokkenheid en de financiële ondersteuning die het werk voor de kinderen 
mogelijk maakt.  
Ook veel dank aan de vrijwilligers in Nederland en India, die een belangrijke bijdrage aan het welzijn van 
de kansarme kinderen in India geven. 
 
Wij hopen dat u de SSF ook in 2019 wilt blijven steunen, want met uw hulp kan de  
Sri Sai Vidyalaya School nog veel meer kinderen een goede toekomst bieden. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur van  
Stichting STROHALM Foundation 

 
Kees van Werkhoven,  
voorzitter 
 

Oegstgeest, maart 2019 
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2. Jaarverslag Stichting STROHALM Foundation 2018 

Stichting STROHALM Foundation biedt de allerarmste kinderen uit Puttaparthi (India) een kans op een 
beter leven door hen gratis onderwijs en elke schooldag een voedzame maaltijd te geven. De school 
heeft momenteel 185 leerlingen. Het is een veilige plek die uitzicht geeft op een betere toekomst. 
De SSF is nauw betrokken bij de Sri Sai Vidyalaya School om de voortgang te volgen en hulp te bieden 
waar mogelijk. De SSF is een vrijwilligersorganisatie en krijgt geen subsidie. Daardoor is de SSF geheel 
afhankelijk van donaties. Elke gift wordt aan de kansarme kinderen besteed. 
 
 
2.1 Het School project: de Sri Sai Vidyalaya School  

Het belangrijkste doel van de SSF is de continuering van de Sri Sai Vidyalaya School 
in Puttaparthi. In 2018 is de financiële garantie gerealiseerd voor het schooljaar 2019/2020 van  
de Sri Sai Vidyalaya School voor klas 1 t/m 10, inclusief de dagelijkse warme maaltijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Bezoek aan India met nieuw bestuurslid 
 
Dit jaar is Kees van Werkhoven samen met Cees Jan Bouman naar India gegaan. 
Cees Jan is nu goed ingewerkt voor ondersteuning en eventuele vervanging van Kees van Werkhoven. 
Hij is al jarenlang enthousiast betrokken bij de SSF en bezoekt regelmatig de  
Sri Sai Vidyalaya School. 
 
In zijn Pannenkoekrestaurant Meijendel vraagt hij al lange tijd aandacht voor de kansarme kinderen  
van de Sri Sai Vidyalaya School. 
Hij heeft zijn hart verpand aan de school, de kinderen en de plaats Puttaparthi. 
Cees Jan Bouman is inmiddels ook bestuurslid van de SSF. 
Zijn functie is om de school in India te bezoeken en de contacten te onderhouden. 
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2.3   Nieuws van de Sri Sai Vidyalaya School 
 

Het onderwijsniveau 

Het onderwijsniveau van de Sri Sai Vidyalaya school is uitzonderlijk goed. 

3 leerlingen die in het vervolgonderwijs naar klas 11 zijn gegaan, hebben voor alle vakken een 10 gehaald!  
Dat betekent dat zij tot de top van heel India behoren, terwijl hun ouders zelf geen scholing hebben gehad. 

 
Alle 8 leerlingen van de 10e klas zijn geslaagd voor hun eindexamen.  
5 kinderen hadden een score van 9 of hoger, de anderen hadden respectievelijk  
een gemiddelde van 7,5 – 8.0 – en 8.2 behaald. 
Een geweldig resultaat. 
 
Klas 9, is al bezig met de voorbereiding voor het eindexamen volgend jaar.  
De leerlingen zijn vrijwillig van 6.00 – 21.00 uur op school. 
In eerste instantie vonden de ouders het niet prettig dat de kinderen zo lang op school waren, maar toen de 
resultaten van de eerste eindexamenklas bekend werden, waren er meer ouders overtuigd dat het zin had 
om hard te studeren. 

 

De overheid garandeert alle leerlingen die op de Sri Sai Vidyalaya School hun eindexamen hebben 
behaald, een baan. Dat betekent dat elk kind dat naar school komt het perspectief heeft om in hun eigen 
onderhoud en dat van hun familie, te kunnen voorzien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
Bijzonder Onderwijs  
De Sri Sai Vidyalaya School kan misschien wel het beste vergeleken worden met Bijzonder Onderwijs 
in Nederland. 
De kinderen krijgen persoonlijke begeleiding en extra stimulans om hun talenten te ontwikkelen, 
 
Er is begrip voor de sociale achtergrond en levensstandaard van de kansarme kinderen. 
Bovendien is er aandacht voor de ontwikkelingsweg van elk kind. 
 
De leerlingen volgen onder andere trainingen in Sociale Vaardigheden en Persoonlijke Ontwikkeling. 
In de onderlinge contacten op school wordt hier goed mee geoefend. Zo worden de kinderen ook 
voorbereid op een actief leven in de maatschappij. 
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3. Vooruitblik op 2019 

3.1 Financiën 

De Indiase regering heeft een nieuwe wet in het leven geroepen: Indiërs mogen alleen geld uit het 
buitenland ontvangen als het via een speciale, door de overheid goedgekeurde FCR rekening (Foreighn 
Currency Registration) wordt overgemaakt. Ook de Sri Sai Vidyalaya School kan alleen geld ontvangen via 
een FCR rekening. 
 
De rekening is in India aangevraagd door de Society en dat neemt enige tijd in beslag.  
De Sri Sai Vidyalaya School voldoet aan alle voorwaarden die door de overheid zijn opgesteld.  
Het ziet er naar uit dat de FCR Rekening de komende maanden gerealiseerd zal worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Inzameling van geld voor de Sri Sai Vidyalaya School 2021/2022 

 Voor het schooljaar 2021/2022 is een bedrag nodig van € 25.000,- ten behoeve van de aanschaf van 
lesmateriaal, salariëring van de leerkrachten, kookster en schoonmakers, onderhoud schoolgebouw en 
dagelijkse warme maaltijden.   
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4. Dank voor ontvangen hulp 

De SSF is heel dankbaar voor de financiële ondersteuning in 2018 van: 
 
Manager en medewerkers van Albert Heijn Noordwijk 
De SSF krijgt sinds eind 2007 hulp van de manager van Albert Heijn Noordwijk, momenteel  
de heer T. van Duin. De manager geeft toestemming voor het plaatsen van een statiegeld bonnen bus 
bij de flessen automaat. Klanten kunnen hun statiegeld bon in de bus doen en de SSF int de gift. Elke 
bon is welkom en het is elke week weer verrassend dat al die bonnen met kleine bedragen zoveel 
opbrengen.  
 
De manager van Albert Heijn Terweeplein te Oegstgeest 
De manager van Albert Heijn Terweeplein te Oegstgeest, de heer J. Zonneveld, heeft contact 
opgenomen met de SSF toen een van de goede doelen die bij toerbeurt het statiegeld krijgen, het 
geld niet op kwam halen. De SSF heeft het bedrag dankbaar in ontvangst genomen. 
 
Mr Hostman 
Mr Hostman in Alphen aan de Rijn ( www.mrhostman.nl) faciliteert al enige jaren naar grote 
tevredenheid van de SSF de website www.strohalmfoundation.org. Met zijn opbrengsten en diensten 
steunt Mr Hostman goede doelen. SSF krijgt dan ook een flinke korting op de gebruikte websiteruimte en 
het e-mailgebruik. 
 
Pannenkoekrestaurant Meijendel in Wassenaar 
De heer Cees Jan Bouman van Pannenkoekboerderij Meijendel heeft op eigen initiatief een actie gestart 
in zijn restaurant. Hij vraagt aandacht voor de SSF middels foto’s en flyers. 
Dankzij de enthousiaste verhalen over zijn ervaringen hebben nieuwe donateurs hun weg naar de SSF 
gevonden. 
Daarnaast schenkt de heer Bouman de SSF de bijdrage van de gasten voor het toiletgebruik. 
 
Eco Plaza Wassenaar 
Bij Eco Plaza in Wassenaar staat bij de kassa een collectebus voor de SSF. Klanten kunnen hun 
wisselgeld hierin deponeren. 
 
Brasserie Hemels uit Sassenheim 
Ook Brasserie Hemels uit Sassenheim schenkt de bijdrage voor het toiletgebruik aan de SSF. 
 
CijferManager Noordwijk  
De heer Martien Noppe, van CijferManager Noordwijk te Noordwijk, voert geheel kosteloos de 
boekhouding van de SSF uit. De SSF is hem heel dankbaar voor zijn belangrijke bijdrage. 
 
Donateur voor stichtingskosten van de SSF 
Een donateur heeft alle stichtingskosten voor zijn rekening genomen van 2018. Dat betekent dat de 
organisatiekosten om de SSF daadkracht te geven, 0% zijn en alle donaties voor de kinderen 
bestemd zijn. 
 
Particuliere donateurs 
Talloze particulieren steunen de SSF. Eenmalig, per maand of per jaar. Soms is de donatie verzameld 
tijdens een verjaardag of jubileum.  
Klein of groot, elke gift is welkom! 
 
Pure Pixels Internetbureau 
Bas van der Flier en Jeroen Smits van Pure Pixels plaatsen het jaarverslag en de beleidsnota gratis 
op de website en geven korting op overige verrichtingen.  
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5. Bestuur en contactgegevens 

Wilt u informatie? 
Wanneer u meer informatie wenst, kunt u gerust contact opnemen met het secretariaat van de SSF: 
info@strohalmfoundation.org 

 
De SSF heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning, waardoor 
donaties van de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. 
 

 
Vermelding naam en adres. 
Bij overschrijving via de bank wordt alleen uw naam vermeld. Wij beschikken dan niet over uw adres 
om u te kunnen bedanken of om u te informeren over de ontwikkelingen van de projecten. 
Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om uw adresgegevens te vermelden bij het overmaken van 
uw donatie. 
 
 
Contactgegevens 
Naam : Stichting STROHALM Foundation 
Erkende afkorting : SSF 
Postadres : Hofdijck 64, 2341 NE, Oegstgeest 
 
KvK nummer : 2810.5831 
ANBI dossiernummer : 25040 
 
Bankrekening : NL28 RABO 0109.98.95.97 
BIC : RaboNL2U 
 
Website : www.strohalmfoundation.org 
E-mail : info@strohalmfoundation.org 
 
Bestuur : De heer Kees van Werkhoven (voorzitter) 

: De heer Bart Janssen (penningmeester) 
: Mevrouw Sue Bernicke (secretaris) 
: Mevrouw Joelle Paonessa (algemeen bestuurslid) 
: De heer Cees Jan Bouman (algemeen bestuurslid) 
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6. Financiële samenvatting over 2018 

6.1 Ontvangsten in 2018 

In 2018 kwamen de inkomsten van de Stichting STROHALM Foundation voort uit de verzilvering 
van statiegeldbonnen bij supermarkten in Oegstgeest en Noordwijk en vanuit donaties. Ten 
opzichte van 2017 zijn de inkomsten in 2018 gedaald omdat de supermarkten ook andere 
organisaties bij toerbeurt statiegeldbonnen laten inzamelen.  
 

Inkomsten naar bron (Bedragen in Euro’s) 

Inkomstenbron Bedrag 2018 Bedrag 2017 Analyse in %

Statiegeldbonnen/Winkels etc. 4.998,31 7.456,30 Min 32,9%

Donaties 16.418,15 16.897,18 Min  2,8%

Totaal 21.416,46 24.353,48 Min 11,2%

 
 
6.2 Uitgaven naar bestemming in 2018* 

De inkomsten worden via een internationale overschrijving van de Raborekening van de SSF 
voor latere besteding door de school naar India overgemaakt.  
 

 

Uitgaven van de stichting in Nederland zijn: 
 

Omschrijving kostensoort Bedrag 

Reiskosten 1.116,84

Drukwerk 223,31

Kantoor en administratiekosten 571,78

Rente en Bankkosten 193,13

Totaal 2.105,06

 
 
 

Vrij beschikbaar vermogen voor projectbestemming in 2018 Bedrag 

Begin vermogen 1-1-2018 55.279,29 

AF: Negatief Resultaat 2018 -8.188,60 

Totaal 47.090,69 
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6.3 Balans per 31 december 2018 

 
 

ACTIVA 31-12-2018 

Vaste Activa €      0,00 

Vlottende Activa €      0,00 

Liquide middelen  €  47.090,69 

Totaal activa € 47.090,69

 
 

PASSIVA 31-12-2018 

Besteedbaar vermogen €  47.090,69 

Kortlopende schulden €           0,00 

  

Totaal passiva € 47.090,69

 
 
6.4 Toelichting op de balans 

 
Uitgangspunten voor het opstellen van de balans 

 Het verslagjaar loopt van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018; 

 De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
 

ACTIVA  

Vlottende middelen 

Nog te ontvangen vergoeding kosten € 0,00 

Nog te ontvangen donaties voor projecten € 0,00 

€ 0,00 

Liquide middelen 

Rabobank betaalrekening € 4.492,65 

Rabobank Telespaarrekening € 42.598,04 

Totaal € 47.090,69 
 

 
PASSIVA  

Besteedbaar Vermogen 

Projectenreserve € 53.173,14 

Kostenreserve € 2.106,15 

Resultaat 2018 € -8.188,60 

€ 47.090,69 

Kortlopende schulden 

Crediteuren € 0,00 

Nog te betalen donaties aan projecten € 0,00 

€ 0,00 

Totaal  € 47.090,69 
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Besteedbaar vermogen 

Het besteedbare vermogen van de SSF is het vermogen dat vrij beschikbaar is en bestaat uit 
een projecten- en een kostenreserve: 

 
 De projectenreserve is het tegoed dat bestemd is voor de projecten van de SSF in India. 

 De organisatiereserve is de reservering die bestemd is voor de organisatie- en 
beheerkosten. 
De reserves ontstaan door ontvangen donaties. 

 
 

6.5 Verlies en Winst rekening 

 
Resultaten overzicht 2018 Bedrag 

  
Donaties voor de Sri Sai Vidyalaya school  €   13.270,65 

Donaties voedselproject  €         192,00 

Donaties tbv de kosten  €     2.500,00 

Donatie en opbrengsten  €   15.962,65 

  
Ontvangen Statiegelden   €    4.929,00 

Donaties Pannenkoekrestaurant Meijendel  €       455,50 

Correctie overige opbrengsten  €         58,95 

Ontvangen rente spaarrekening  €         10,36 

Opbrengsten Winkels  €    5.453,81 

  
  

Reiskosten & Autokosten  €     1.116,84 

Kantoorartikelen + Drukwerk  €        795,09 

Rente en Bankkosten  €        193,13 

Gemaakte algemene kosten  €    2.105,06 

 
Winstbestemming 2017/2018 overboeking naar India  €   27.500,00 

 

Resultaat 2018  €   -8.188,60 

 
 
 
Grondslagen 

 Donaties, giften en financiële bijdragen van donateurs en bestuursleden worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin de donaties ontvangen zijn. 

 De projectuitgaven worden in aanmerking genomen in het jaar waarin de uitgaven 
werkelijk zijn gemaakt. Dat is het moment van financiële overmaking of opname. 

 
 


