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2. Inleiding
In dit verslag wordt gerapporteerd over zaken met betrekking tot SOID Nederland in 2021.
De rapportage over de activiteiten en de financiële zaken van SOID in Cambodja vormen
geen onderdeel van dit Jaarverslag, maar zijn wel beschikbaar (Nieuwsbrieven in 2021 en
Jaaroverzicht 2021 SOID Cambodja door W. Dohmen, en Financiële Verslagen in 2021 door
Sok Vanna, directeur SOID Cambodja).

3. Organisatie
3.1 SOID Cambodja
In 2006 heeft de heer Sok Vanna, een Cambodjaan, een plaatselijke Non-gouvernementele
Organisatie (NGO) opgericht in Siem Reap. De naam van de organisatie is “Supporting
Orphans and Indigent People of Cambodia For Development Organization (SOID)”, d.w.z.
“Organisatie voor steun aan de ontwikkeling van weeskinderen en armen in Cambodja”.
SOID is een bij de Cambodjaanse overheid geregistreerde organisatie die zich vooral richt op
onderwijs aan kansarme kinderen.
Sinds de oprichting wordt SOID Cambodja door een aantal Westerse sponsors met geld en
daad ondersteund. Een aantal sponsors heeft zich verenigd in een Board (Bestuur) die
toezicht houdt op SOID Cambodja en zijn directeur Sok Vanna.

3.2 Stichting SOID Nederland
De Stichting SOID Nederland is opgericht op 27 maart 2012. De Stichting is statutair
gevestigd te Sittard.
De Stichting SOID Nederland heeft ten doel:
a. Het ondersteunen van SOID in Cambodja
b. Deze steun vooral vorm te geven door de werving van financiële middelen die aan SOID
in Cambodja ter beschikking worden gesteld
Het bestuur bestond vanaf de oprichting uit
-

De heer W. Dohmen, voorzitter
Mevrouw H. Mater-Koedam, secretaris
De heer R. Bouma, penningmeester
Mevrouw G. Dohmen-Conjaerts, lid
3

Gedurende het verslagjaar 2021 hebben de volgende veranderingen plaatsgevonden:
In januari 2021 heeft de heer Bouma zijn functie als penningmeester van SOID Nederland
neergelegd en is hij teruggetreden uit het bestuur van SOID Nederland. Hij is als
bestuurslid/penningmeester opgevolgd door Mevr. M. Kienhuis.
In maart 2021 heeft Mevr. Mater-Koedam haar functie als secretaris van SOID Nederland
neergelegd en is zij teruggetreden uit het bestuur van SOID Nederland. Zij is als
bestuurslid/secretaris opgevolgd door Mevr. M. Hermsen.
Voor de continuïteit van SOID Cambodja is het zeer belangrijk dat SOID Nederland als
stichting in stand blijft. De bestuursleden die sinds de oprichting van SOID Nederland zitting
hadden/hebben in het Bestuur zijn allen op een gevorderde leeftijd, waardoor het risico op
onverwacht uitvallen om gezondheidsredenen nu groter is dan ten tijde van de oprichting.
Dit was een reden om voor verjonging in het Bestuur te zorgen (zie boven). In 2022 zal de
huidige voorzitter zijn functie overdragen aan de huidige secretaris. Voor de functie van
secretaris is inmiddels een nieuwe bestuurder gevonden.

4. Activiteiten en gebeurtenissen in 2021
4.1 Stichting SOID Nederland
Het jaar 2021 werd beheerst door de Covid-19 pandemie. Dit heeft een aantal zaken zoals
presentaties en bezoek van bestuursleden aan SOID in Cambodja onmogelijk gemaakt
Desondanks zijn er in 2021 een aantal zaken en activiteiten uitgevoerd:
-

Er is intensief contact geweest met een aantal partijen en personen. In een aantal
gevallen heeft dit geleid tot een aanzienlijke financiële steun aan SOID.

-

SOID Nederland heeft zeer frequent en diepgaand overleg gehad met SOID in Cambodja
over de activiteiten van, en de besteding van geld door SOID in Cambodja in de Covid-19
crisis.

-

Bij de Stichting Cura II, is een verzoek met bijbehorende documentatie ingediend voor
voortzetting van de financiële ondersteuning. Dit verzoek is gehonoreerd.

-

Bij de Amerikaanse stichting “Cambodian Education Fund” zijn verzoeken tot
voortzetting van de financiële ondersteuning ten behoeve van voortgezet onderwijs
ingediend. Als gevolg van de sluiting van de scholen in Cambodja in verband met Covid19, zijn er geen schoolresultaten beschikbaar (o.a. rapportcijfers) voor 2021. De
Amerikaanse stichting heeft in verband hiermee (nog) niet positief beslist over deze
verzoeken.
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-

Door middel van Nieuwsbrieven zijn de sponsors door SOID Nederland op de hoogte
gehouden van de activiteiten van SOID in Cambodja en de gebeurtenissen aldaar.

-

SOID Nederland heeft een nieuwe brochure over SOID uitgebracht.

-

Er hebben 3 bestuursvergaderingen van SOID Nederland plaatsgevonden.

4.2 SOID Cambodja
Zoals gemeld in § 2, valt de rapportage over SOID Cambodja buiten het kader van dit
jaarverslag. Toch willen we hier een aantal zaken vermelden:
a. De school met ca. 150 kinderen functioneert naar wens. De school voorziet in een
blijvende behoefte. Helaas was de school in verband met de coronacrisis op last van de
overheid gesloten van begin 2021 tot 1 november 2021. In deze periode hebbende
onderwijzers de kinderen thuis lesgegeven, voor zover mogelijk, en ze hebben geholpen
bij het verstrekken van voedselhulp en medische hulp aan gezinnen (zie ook punt c.
beneden).
b. SOID Cambodja betaalt voortgezet onderwijs aan een staatsschool voor een aantal
begaafde kinderen (thans 9). Dit heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel van
de zorg voor onderwijs door SOID. Ook dit onderwijs werd noodgedwongen onderbroken
in bovengenoemde periode. De kinderen hebben door middel van zelfstudie aan de hand
van door de overheid verstrekt materiaal en met hulp van onze eigen onderwijzers hun
best gedaan om onderwijs te krijgen.
c. Naast zijn taak op het gebied van onderwijs, heeft SOID in Cambodja in 2020 en ook in
2021 een heel belangrijke rol gespeeld door het verlenen van noodhulp aan de gezinnen
van de kinderen die bij SOID op school zitten of die met financiële steun van SOID
voortgezet onderwijs volgen. Deze noodhulp was noodzakelijk omdat als gevolg van
Covid-19 de toeristen massaal wegbleven uit Cambodja en met name uit Siem Reap. De
bevolking werd getroffen door werkloosheid, honger en ziektes. De directeur van SOID in
Cambodja heeft zich op bewonderenswaardige wijze voor deze gezinnen ingezet. De
hulp werd gefinancierd uit de reserves van SOID en door middel van speciale donaties.

5. Beleidsplan SOID Nederland
Het beleid van de Stichting is gericht op het werven van geld bij particulieren, instellingen,
bedrijven en maatschappelijke en kerkelijke organisaties en in het Nederlandse onderwijs
ten behoeve van de doelstellingen genoemd in §3.2.
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Het bestuur van de Stichting ziet erop toe dat de financiële middelen die de Stichting ter
beschikking stelt aan SOID Cambodja door deze laatste optimaal worden gebruikt. De
controle op het gebruik van de middelen wordt onder andere gebaseerd op:
-

Periodieke financiële rapportage en projectrapportage door SOID Cambodja
Bezoeken van bestuurders van SOID Nederland en van SOID België aan SOID in
Cambodja. Dit was in 2021 helaas niet mogelijk als gevolg van Covid-19 maatregelen.

SOID Nederland stimuleert SOID Cambodja om de volgende activiteiten te ondernemen:
-

Verschaffen van basisonderwijs aan kinderen die de school van SOID Cambodja bezoeken
Verstrekken van de financiële middelen voor voortgezet onderwijs aan geselecteerde
kinderen die getalenteerd zijn maar die zelf niet over de middelen hiervoor beschikken
Verstrekken van een periodiek voedselpakket aan de gezinnen waaruit deze kinderen
afkomstig zijn, teneinde te voorkomen dat de ouders de kinderen van school houden om
ze te laten werken.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door het saldo van enerzijds donaties,
schenkingen, erfstellingen en legaten, en anderzijds donaties aan SOID Cambodja. Het beleid
is erop gericht om het vermogen van SOID Nederland laag te houden door tijdige overdracht
van geld aan SOID Cambodja. Een uitzondering daarop is het geld dat bestemd is voor het
SOID Opleidingsfonds (zie § 7.2). Het geld hiervoor blijft (tijdelijk) bij SOID Nederland, ten
einde er controle en zeggenschap over te behouden. Het bedrag is onderdeel van de liquide
middelen van SOID Nederland. Naar behoefte wordt er geld overgemaakt naar Cambodja.

6. Beloningsbeleid
De bestuursleden van SOID Nederland ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten. Vanaf de oprichting in 2012 tot op heden hebben de bestuursleden geen
kosten in rekening gebracht bij SOID Nederland.
De stichting heeft geen medewerkers in dienst en ze heeft daarom geen beloningsbeleid
voor medewerkers.
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7. Plannen voor 2022
7.1 Zorgen voor continuïteit
De belangrijkste doelstelling en uitdaging voor SOID Nederland en voor andere sponsors is
het zorgen voor voldoende financiële middelen om de continuïteit van SOID Cambodja veilig
te stellen. Andere plannen en projecten zijn ondergeschikt aan deze doelstelling. De
inspanningen om voldoende sponsorgelden te verwerven zullen onverminderd worden
voortgezet.

7.2 Onderwijs
In 2013 is een belangrijke stap gezet bij SOID. Toen is besloten om een SOID Opleidingsfonds
in het leven te roepen. Het doel van dit Opleidingsfonds is om een aantal talentvolle
kinderen afkomstig van SOID’s basisschool financieel in de gelegenheid te stellen om
voortgezet onderwijs te volgen aan een staatsschool. Sinds de oprichting van het SOID
Opleidingsfonds is er succes geboekt bij onze pogingen om het geld in het fonds te verhogen
en ook in 2021 zijn deze pogingen bevredigend verlopen.
Thans krijgen 9 kinderen door SOID betaald voortgezet onderwijs aan een staatsschool. Zie
ook de toelichting in § 8.3. In 2020 en 2021 zijn er geen nieuwe kandidaten geselecteerd
voor voortgezet onderwijs omdat de scholen in Cambodja voor een groot deel van het jaar
gesloten waren (Covid-19). We hopen dat bij het begin van het nieuwe schooljaar in oktober
2022 de scholen weer normaal functioneren. In dat geval zullen we het aantal kinderen dat
via SOID voortgezet onderwijs krijgen weer verhogen.
Bij de basisschool van SOID wordt gestreefd naar verdere verbeteringen door middel van:
-

Het bevorderen dat Engelssprekende vrijwilligers zich melden voor de school van SOID
Het verschaffen van stageplaatsen aan stagiaires met een onderwijsachtergrond

Deze activiteiten gericht op verbeteringen zijn in 2021 helaas in het gedrang gekomen
(Covid-19).

7.3 Gezondheid schoolkinderen
Op dit ogenblik ontvangen 12 van de 109 gezinnen waarvan kinderen naar SOID’s school
komen een extra hoeveelheid rijst om de kinderen thuis een ontbijt te kunnen voorzetten.
We streven ernaar om de groep van kinderen die een ontbijt ontvangen voordat ze naar
school komen uit te breiden, mits het geld hiervoor beschikbaar is.
Indien de financiële middelen het toelaten, zullen we de verstrekking van fruit op school
uitbreiden.
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We zullen de medische hulp in geval van ziekte van een schoolkind uitbreiden en we zullen
bezien of een periodieke controle van de gezondheid van de schoolkinderen haalbaar is.

7.4 Zorg voor gezinnen van kinderen
Na de oprichting van SOID Cambodja is gekozen voor een bepaalde omvang van het
voedselpakket dat de gezinnen die hun kind naar school sturen ontvangen. In de loop van de
tijd is de omvang van het pakket een aantal keren verhoogd of verlaagd, al naar gelang er
geld beschikbaar was. We zullen er goed op blijven letten dat het pakket zijn doel blijft
dienen, namelijk het verschaffen van een prikkel aan de ouders om hun kinderen naar school
te sturen.
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8.

Jaarrekening

8.1 Balans per 31 december 2021
Euro
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

31 dec 2021

31 dec 2020

31 dec 2019

31 dec 2018

31 dec 2017

0
96839
96839

0
99260
99260

0
120624
120624

0
104720
104720

0
86179
86179

40000
56839
0
96839

99260
0
99260

120624
0
120624

104720
0
104720

85179
0
85179

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve
Vrije reserves
Schulden
Totaal

8.2 Staat van Baten en Lasten over 2021
Euro

2021

2020

2019

2018

2017

64035
0

63033
0
63033

78616
0
78616

69363
0
69363

80571
0
80571

Lasten
Sponsoring SOID Cambodja
Beheer en administratie
Rentebaten
Bankkosten
Overige kosten
Totaal

66065
0
0
348
44
66456

84084
0
0
311
2
84397

62206
0
-13
520
0
62712

49544
55
-50
273
0
49822

61411
0
-86
229
0
61555

Saldo

-2421

-21364

15904

19541

19016

Resultaatbestemming
Naar Stichtingsvermogen

-2421

-21364

15904

19541

19016

Baten
Donaties
Overige ontvangsten
Totaal
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8.3 Toelichting op de Jaarrekening
Balans per 31 december 2021
ACTIVA
Vaste activa
De Stichting heeft geen materiële middelen.
Vlottende activa
De Stichting had op 31 december 2021 geen uitstaande vorderingen.
De Stichting had op 31 december 2021 een bedrag van Euro 96839 aan liquide middelen op
haar rekeningen bij de ING. Dit bedrag was als volgt samengesteld:
-

Zakelijke rekening van de Stichting
Zakelijke spaarrekening van de Stichting

Euro 20168
Euro 76671

Totaal

Euro 96839

Ter toelichting op het bedrag aan liquide middelen het volgende. Thans krijgen 9 kinderen
door SOID betaald voortgezet onderwijs aan een staatsschool. De kosten hiervan worden
betaald uit het SOID Opleidingsfonds in Cambodja. Dit Fonds is in het leven geroepen om de
redelijke zekerheid te hebben dat deze kinderen het traject van 6 jaar voortgezet onderwijs
kunnen afmaken. Voor de periode 2022 t/m 2026 is naar verwachting (afhankelijk van o.a.
de koers EUR/US Dollar en het aantal kinderen dat wij in 2022 zullen selecteren voor
voortgezet onderwijs) een bedrag van ca. Euro 40.000 nodig. Dit bedrag is op de Balans
gezet als Bestemmingsreserve. We houden dit geld tijdelijk bij SOID Nederland aan, ten
einde er controle en zeggenschap over te behouden. Het bedrag is onderdeel van de liquide
middelen van SOID Nederland. Naar behoefte wordt er geld overgemaakt naar Cambodja.

PASSIVA
Het stichtingsvermogen bedroeg op 31 december 2021 in totaal Euro 96839.
De Stichting had eind 2021 geen schulden.
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Staat van Baten en Lasten over 2021
BATEN
Donaties
In 2021 ontving SOID Nederland in totaal aan donaties een bedrag van Euro 64035.
Dit bedrag is inclusief een bedrag van Euro 34.618 dat werd ontvangen van SOID België. De
baten van SOID België worden overgemaakt naar SOID Nederland. SOID Nederland maakt de
gebundelde baten van SOID Nederland en SOID België over naar Cambodja. Voor deze
werkwijze is in het verleden gekozen om de volgende redenen:
-

Hiermee wordt bespaard op de kosten van overmaken (zowel in Nederland/België als in
Cambodja).
Op deze wijze houden wij beter overzicht over de hoeveelheid geld die naar SOID in
Cambodja wordt overgemaakt.

LASTEN
Sponsoring SOID Cambodja
In 2021 werd aan SOID in Cambodja een bedrag van Euro 66065 verstrekt. Van dit bedrag
werd door de ontvanger Euro 60490 besteed aan het dekken van de exploitatielasten van
SOID in Cambodja, daarnaast werd Euro 5575 toegevoegd aan het SOID Education Fund van
SOID in Cambodja.
Naast de bijdrage die door SOID Nederland is geleverd, zijn er door buitenlandse sponsors in
beperkte mate donaties rechtstreeks naar SOID Cambodja overgemaakt. Deze zijn niet in dit
verslag opgenomen.

Kosten beheer en administratie
De kosten van beheer en administratie in 2020 waren als volgt:
-

Kosten bestuur
Kamer van Koophandel
Notariskosten
Kantoorbehoeften

Euro 0
Euro 0
Euro 0
Euro 44

Totaal

Euro 44

Rentebaten
Op de zakelijke spaarrekening van de Stichting werd in 2021 geen rente ontvangen.
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Bankkosten
Deze kosten waren in 2021 als volgt:
-

Kosten overmaken sponsorgeld naar Cambodja
Diverse overige bankkosten
Totaal

Euro 156
Euro 192
Euro 348

9. Financiële ondersteuning
SOID in Cambodja is financieel vrijwel volledig afhankelijk van donaties uit West Europa.
Donaties uit Nederland en België vormen het grootste aandeel.
Een aanzienlijk deel van het geld uit Nederland wordt verworven door Stichting SOID
Nederland. Het geld wordt elke maand, of frequenter indien nodig, door de Stichting
overgemaakt naar SOID Cambodja.
De donaties in 2021 zijn afkomstig van organisaties, waaronder Horizonte Groep BV,
Stichting Mevr. M.G. Keulaerds Fonds, Praktijk Marlou Janssen, Stichting Cura II en MedXL
Europe BV. De Amerikaanse stichting Cambodian Education Fund heeft een aantal
studiebeurzen voor kinderen in het voortgezet onderwijs toegekend (maar nog niet
overgemaakt). Daarnaast heeft een groot aantal particulieren SOID gesteund met donaties.
Maandelijks ontvangt het bestuur van SOID Nederland een gedetailleerd financieel overzicht
uit Cambodja, gemaakt door de heer Sok Vanna, directeur van SOID in Cambodja. Dit
overzicht is op verzoek ook beschikbaar voor sponsors.
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10.Dankwoord
Bij verschijning van dit jaarverslag van SOID Nederland maken wij graag van de gelegenheid
gebruik om al onze donateurs en sponsoren hartelijk te bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen en voor hun financiële ondersteuning. Het stimuleert ons om ons te blijven
inzetten voor ons project in Cambodja. Wij hopen dat u ons ook in de toekomst zult blijven
steunen.

Bestuur Stichting SOID Nederland,
Wim Dohmen, voorzitter
Mirjam Hermsen, secretaris
Miriam Kienhuis, penningmeester
Gertie Dohmen, lid
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11.Informatie Stichting SOID Nederland en SOID
Postadres SOID Nederland
Posterholtlaan 23
6114 MX Susteren
Tel. +31622254310
Emailadressen
Wim Dohmen

wimdohmen@hotmail.com, tel 046-4526459

Mirjam Hermsen

m.hermsen@horizonte-groep.nl

Miriam Kienhuis

miriamkienhuis@gmail.com

Gertie Dohmen

gertiedohmen@hotmail.com

Bankrekening
Rekening

t.n.v. Stichting SOID Nederland

IBAN code

NL79INGB0004994195

BIC code

INGBNL2A

KvK-nummer:

55045448

ANBI-nummer:

851543996

Adresgegevens SOID in Cambodja
Mr. Sok Vanna

info.soidngo169@yahoo.com
Mobile: +855 11 999 797

SOID adres

Nr. 189, Trapaing Sess,
Kork Chark,
Siem Reap, Cambodia

Website SOID Cambodja

www.soidngo.org
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