Jaarverslag van de Stichting Vrienden van het Khongdistrict (SVK) over het jaar 2017
Algemene paragraaf:
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:
Ir. J.J.M. Scholten (voorzitter)
H.G.T. Bierman (penningmeester)
Drs. J. Vrins (secretaris)
Het bestuur werd geadviseerd door:
A.L.M. de Koning
Mr. J.A.M. van Keulen
J. de Jong, gedurende een aantal maanden
In 2017 heeft het bestuur 10 keer vergaderd. Gedurende een 6-tal bijeenkomsten is Jan de Jong aangeschoven
om wat verlichting te brengen in de vele werkzaamheden en op basis van zijn ervaring in het Khongdistrict het
bestuur te adviseren.
Het bestuur heeft het beleidsplan 2016-2020 vastgesteld. De lange termijn doelstelling van het bestuur is dat
de Khongdistrict Community Development Association (KCDA) zo zelfstandig wordt dat ondersteuning door de
stichting overbodig wordt.

Gedecoreerd:
In 2017 werd Jan van Keulen voor zijn tomeloze inzet t.b.v. onder meer de Vrienden van het Khongdistrict
geëerd met een Koninklijke onderscheiding.

Vrijwilligers:
In februari 2017 hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de twee vrijwilligers die in 2016 in Laos gearriveerd
zijn. Zij hebben het lokale KCDA ondersteuning geboden bij het aanpakken van een aantal essentiële zaken
zoals het opzetten van het veeteeltproject, het verbeteren van de financiële administratie en de aanvragen
voor financiële ondersteuning van projecten.

Website en externe communicatie:
Zowel de Nederlandse website www.helplaos.nl als de Engelstalige website www.helplaos.com zijn goed
bijgehouden. Er zijn onder andere 5 nieuwsberichten, 2 nieuwsbrieven en jaarverslagen geplaatst.

Nieuwsbrief:
In juni en december zijn nieuwsbrieven uitgebracht. Deze werden zoveel mogelijk digitaal verstuurd.

Afgerond in 2017:
Op 8 februari vond de officiële overdracht van de school in Hang Som, gelegen op het prachtige eiland Don
Som, plaats. Naast het feit dat de bewoners zelf hun (financiële) steentje bijgedragen, waardoor het nog meer
“hun” school werd, is dit project mogelijk gemaakt door bijdragen van onze stichting, de Stichting
Kringloopwinkel De Wisselbeker, Nootdorp, de Lions Club Bunnik en de Wilde Ganzen.

Veeteeltproject:
De eerste fase van het veeteelt project wordt met succes afgesloten. Voorbereidingen voor de tweede fase
worden gestart.

Nieuwe projecten:
In 2017 konden we het KCDA toezeggen de bouw van twee nieuwe scholen te zullen financieren. In Ban
Thamouang wordt de bestaande school uitgebreid met 3 lokalen, in Ban Mouang wordt een nieuwe school
gebouwd met eveneens 3 lokalen, beide scholen voor lager onderwijs. Ook voor deze scholen levert de
plaatselijke bevolking een eigen bijdrage. Eind 2017 is de bouw van beide scholen al voor een belangrijk deel
klaar.
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We hechten er veel waarde aan dat de kinderen leren omgaan met hygiëne. Voor beide scholen zullen we
daarom ook de bouw van toiletten financieren.
Verder zullen we de kosten voor meubilair voor leerlingen en leerkrachten vergoeden.

Tegenvaller:
September 2017 bereikte ons het bericht dat Dong, onze medewerker ter plaatse, een flink ongeluk heeft
gehad, waardoor ze voorlopig geen ondersteuning kan leveren. We wensen haar heel veel beterschap.

Jubileum:
Juni 2017 vierden we het heuglijke feit dat de Stichting Vrienden van het Khongdistrict 15 jaar bestaat. In
diverse bladen is hieraan aandacht besteed.

Inspecties:
Joost Foppes is gevraagd op inspecties uit te voeren op de diverse door onze stichting gesubsidieerde
projecten. Onderwerpen die geïnspecteerd zouden moeten worden, zijn in grote lijnen afgestemd. Daarnaast
zullen we gebruik maken van zijn uitgebreide kennis van de situatie in het Khong district.

Donateurs en sponsoracties:
In 2017 kunnen we weer een groot aantal nieuwe en trouwe donateurs hartelijk bedanken voor hun gift. Als
we weten wie gedoneerd heeft, bedanken we Iedereen die € 100,- of meer heeft gedoneerd persoonlijk.
Natuurlijk respecteren we het ook als sponsoren of donateurs anoniem willen blijven. Erg blij zijn we natuurlijk
ook met de toezegging van de Stichting Kringloopwinkel De Wisselbeker Nootdorp ons de komende jaren te
blijven sponsoren.

Communicatie met het KCDA:
De communicatie tussen het KCDA en de stichting verloopt beter mede door de inzet van de twee vrijwilligers
die in Laos wonen. Ook is de Engelse communicatie van het KCDA per email verbeterd. Doordat enkele leden
van het KCDA dit jaar diverse cursussen hebben gevolgd, is de communicatie wat vergemakkelijkt. De
financiële rapportage en verantwoordingen van het KCDA worden steeds beter.

Conclusie:
Terugkijkend op 2017 kunnen we stellen dat we ook dit jaar weer veel hebben bereikt.
Ook over 2017 is, naast dit jaarverslag, een financieel jaarverslag opgemaakt. Samen met de overige informatie
op de website www.helplaos.nl geeft dit een goed zicht op de activiteiten van 2017.
Het bestuur dankt hierbij in het bijzonder alle, vaak heel trouwe, sponsoren en donateurs die geld hebben
gegeven, maar zeker ook de vrijwilligers, die hun tijd hebben willen besteden aan het zeer actief houden van
onze stichting om de bewoners van het Khongdistrict te helpen zelf hun leefomstandigheden te verbeteren.

Het bestuur van de stichting “Vrienden van het Khongdistrict”.
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