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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van 2015. 

In dit jaarverslag worden de gebeurtenissen in 2015 beschreven, zodat u als donateur 
een duidelijk beeld krijgt van wat er allemaal is bereikt in het vierde jaar van de 
stichting. Ook geven we een vooruitblik voor 2016. 

We wensen u veel leesplezier en inspiratie om ons werk te blijven volgen en te 
steunen.

Bestuur Stichting VeloVelo
Linda Selhorst
Marjolein van Wijk

Stichting VeloVelo - Baalder Esch 20 - 7772 JV Hardenberg



Inleiding

De activiteiten van Stichting VeloVelo richten zich op de 
Filipijnen. 

Wat vooraf ging aan de start van Stichting VeloVelo.

Sinds 1996 ondersteunt bestuurslid Marjolein van Wijk, 
samen met haar familie, een gezin uit het dorp Casat, op 
eiland Noord Luzon. Dit contact werd gelegd en 
onderhouden via Plan International. Na een aantal jaar 
hulp van Plan International aan de inwoners van Casat, 
stopte deze ondersteuning. Marjolein en haar familie 
hebben op verzoek van de fosterfamilie contact 
gehouden. Een aantal jaren ging dit naar beider 
tevredenheid. Er waren vaste afspraken over de hulp die geboden werd vanuit 
Nederland. Toen de oudste zoon uit het gezin de kans kreeg om met hulp van 
Marjolein en haar familie te gaan studeren, veranderden er een aantal zaken. Er 
werd vaker om financiële ondersteuning gevraagd, zonder dat duidelijk was waar 
dit daadwerkelijk voor gebruikt ging worden. 

Het verschil tussen het gunnen van een goede opleiding met de kans op een beter 
leven en het, door het geven van geld, afhankelijk maken, werd steeds groter. 
Marjolein wilde meer structurele hulp bieden aan dit gezin. Samen met 
studiegenoot Linda Selhorst is zij plannen gaan maken om dit gezin te 
ondersteunen, waarbij het gezin zelf ook een grote rol zou spelen in het genereren 
van inkomsten om zich te kunnen onderhouden. En daardoor uiteindelijk de kans 
te krijgen om zo een zelfstandiger en onafhankelijker leven op te bouwen. 

De plannen om deze activiteiten bij een stichting onder te brengen werden bedacht en 
uitgevoerd en resulteerden in de oprichting van Stichting VeloVelo op 24 augustus 
2010. 
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Missie, visie, doelstelling

Missie
Ieder mens heeft recht op een zelfstandig en onafhankelijk bestaan.

Visie
Het uitgangspunt van Stichting VeloVelo is het stimuleren van en begeleiden naar 

zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen in ontwikkelingslanden, zonder 
onderscheid te maken in geslacht, leeftijd, afkomst en / of geloofsovertuiging. 
Stichting VeloVelo richt zich op individuen met een hulpvraag die niet de 
mogelijkheid hebben om een onafhankelijk en zelfstandig bestaan op te bouwen. 
Stichting VeloVelo wil dit verwezenlijken door een bijdrage te leveren aan het 
zelfstandig functioneren van mensen binnen de leefgemeenschap.

Doelstelling
Individuen die gemotiveerd zijn en ook de capaciteit hebben, zichzelf in hun eigen 

levensonderhoud te voorzien en zo een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te 
kunnen bouwen en dit kunnen voortzetten, te ondersteunen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het vermogen van de stichting wordt niet belegd. 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Doelstellingen 2015

Op basis van de ervaringen en gegevens van 2014 zijn voor 2015 de volgende doelen 
opgesteld:

 
Fondsenwerving

- Het behouden van de huidige donateurs en tegelijkertijd het werven van nieuwe 
donateurs

BEHAALD

- De mogelijkheid van het doen van een schenking via een notaris inzichtelijker maken 
op  de website

BEHAALD

Projecten
Basisschool
Toiletgebouw Agkawayan: 

- Het financieren van de bouw van een toiletgebouw op het terrein van de 
basisschool in Agkwawayan 

BEHAALD 

Medisch
Mabel Enero:
- Het financieren van de kosten van de medicijnen

BEHAALD

Renelene Ferrer:
- Het financieren van de kosten van voedingssupplementen

BEHAALD

Scholing
Financieel ondersteunen van  max. 15 schoolgaande kinderen, verdeeld over 

basisschool, middelbare school en ‘College’. Het schooljaar start in juni. De 
kinderen zijn van verschillende leeftijden. 

BEHAALD

Tunasan Community Centre
Opstarten van een voedselproject, waarbij er elke dag voor gemiddeld 50 kinderen 

een voedzame maaltijd gekookt zal worden. 
BEHAALD
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Algemeen
- Aanmelden bij organisaties zoals Wilde Ganzen, Share4more en Rotary 

BEHAALD

- Publiciteit
o Mogelijkheid om de website in het engels te lezen

BEHAALD  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Bestuursverslag

Algemeen

Interne organisatie
Stichting VeloVelo is op 24 augustus 2010 opgericht door Marjolein van Wijk en Linda 

Selhorst. Cynthia Binuya is contactpersoon. Zij is Filipijnse en woont in Manila. Ze 
is al jaren betrokken en behartigt de lopende zaken op de Filipijnen en is eerste 
aanspreekpunt voor nieuwe projecten.

Op 31 december 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Marjolein van Wijk Voorzitter
Linda Selhorst Secretaris en Penningmeester

De bestuursleden kwamen gemiddeld 1x per kwartaal bijeen voor een vergadering.
Eens in de twee weken werd online een vergadering gehouden via Skype. Naast deze 

bijeenkomsten heeft er regelmatig overleg per telefoon, Skype en whats-app 
plaatsgevonden. 

Bankrekening:
Stichting VeloVelo heeft twee (2) bankrekeningen in Nederland, betreffend een lopende en 
een spaarrekening. De lopende rekening wordt gebruikt voor het innen van sponsorgelden 
en donaties en voor betalingen in Nederland en naar de Filipijnen. 

Op de Filipijnen heeft Stichting VeloVelo vijf (5) betaalrekeningen, betreffend een rekening 
voor de contactpersoon en voor de projecten Scholing, Voedsel, Medisch en Bedrijven.
De contactpersoon op de Filipijnen beheert de rekeningen en brengt verslag uit.

Contactpersoon Filipijnen
Cynthia Binuya is overall contactpersoon en onderhoudt het contact tussen de lokale 

personen en het bestuur in Nederland.
Norla S. Valdez is de contactpersoon voor het project Medisch in Casat.
Roel de los Reyes is de contactpersoon voor de projecten in het Tunasan Community 

Centre in Manila.

De communicatie met de contactpersonen verloopt via email, telefoon, Skype en / of 
Facebook.

Zowel het bestuur als de contactpersonen op de Filipijnen werkten op vrijwillige basis.  
Alleen de onkosten van de bestuursleden als reis- en verblijfkosten tijdens een 
projectbezoek op de Filipijnen werden vergoed. Alle kosten die door de 
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contactpersonen gemaakt worden ten behoeve van Stichting VeloVelo kunnen 
gedeclareerd worden.

Ondersteuning
Stichting VeloVelo maakte gebruik van verschillende diensten van diverse bedrijven. 

Deze bedrijven stelden hun kennis, tijd, goederen en / of ervaring gratis ter 
beschikking aan Stichting VeloVelo. 

Het gaat om de volgende bedrijven:

Sitan Development - Beheer en hosting website
CASH Bedrijfssoftware - Levering boekhoudprogramma

Publiciteit
Website
Op de website www.velovelo.info werden belangstellenden, donateurs en 

ondersteunende bedrijven op de hoogte gehouden van de activiteiten rondom 
VeloVelo. Op de website is informatie te vinden over de start van stichting, nieuws, 
de sponsoractiviteiten, de projecten en het verloop ervan. Ook konden mensen via 
de website doneren voor één van de projecten. 

Mailinglist en de nieuwsbrief
Donateurs, betrokkenen en belangstellenden werden via een mailinglist op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten rondom de projecten.

In 2015 zijn er drie nieuwsbrieven uitgegeven. De nieuwsbrief werd via een 
adressenbestand per mail verspreid aan familie, vrienden, bekenden en 
belangstellenden van Stichting VeloVelo. 

Social Media
- Stichting VeloVelo was actief op netwerksite Facebook en beheert hier een pagina. 

Op deze pagina worden ‘vrienden’ van Stichting VeloVelo en ‘vrienden’ van de 
bestuursleden geïnformeerd over activiteiten en nieuws van de stichting

- Alle status updates worden ook gepost als tweet op Twitter

Lokale media
Acties die georganiseerd werden voor VeloVelo werden gepubliceerd in de lokale 

kranten en diverse kerkbladen.

Fondsenwerving
Particulieren
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• We hebben samen met een groep vaste vrijwilligers op diverse markten gestaan. Hier 
zijn (tweedehands) spullen verkocht. De opbrengst is aan VeloVelo gedoneerd.

• Diverse éénmalige en periodieke donaties werden gedaan door een groep trouwe 
donateurs

Organisaties
• De Welkomkerk in Rockanje doneerde tweemaal de opbrengst van de wekelijkse 

collecte.
• C.B.S. De Elzenhof uit Hardenberg doneerde het zendingsgeld aan VeloVelo.

Merchandising
Tijdens het bezoek aan de Filipijnen zijn er spulletjes aangeschaft die via de website in 

Nederland verkocht werden.

Bezoeken van de projecten op de Filipijnen 
Het bestuur is in oktober naar de Filipijnen afgereisd en is daar ruim 2 weken geweest.

Tijdens het bezoek in oktober 2015 stonden de volgende activiteiten centraal:
• Evalueren huidige projecten 
• Inventariseren van nieuwe kansen en het opstarten van nieuwe projecten

Van dit bezoek is een reisverslag gemaakt. U kunt dit reisverslag lezen op de website. 
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Projecten

Alle projecten van Stichting VeloVelo vinden plaats op de Filipijnen. De projecten zijn 
opgesteld volgens de onderstaande werkwijze:

1. Aanmelden van de hulpvraag verloopt via de contactpersoon. De aanvrager ontvangt 
een aanvraagformulier. De aanvrager specificeert zijn/haar aanvraag en maakt een 
schatting van de te verwachten kosten

2. Het bestuur van Stichting VeloVelo neemt de aanvraag in behandeling en beslist of de 
aanvraag gehonoreerd wordt

3. De aanvrager wordt via de contactpersoon van de beslissing van het bestuur op de 
hoogte gesteld

4. De contactpersoon die de rekening op de Filipijnen beheert, ondersteunt de aanvrager 
met de start en het verloop van zijn/haar project door middel van begeleiding en het 
verstrekken van het beschikbare geldbedrag of middelen welke overlegd is met het 
bestuur in Nederland

5. Tijdens de duur van het project houdt de aanvrager via de contactpersoon in de 
Filipijnen het bestuur in Nederland op de hoogte van de ontwikkelingen. Er vindt 
regelmatig terugkoppeling plaats

De projecten die door Stichting VeloVelo zijn opgezet en ondersteund worden, zijn 
onderverdeeld in 6 hoofdgroepen: 

- Basisschool
- Bedrijven
- Medisch
- Personen
- Scholing
- Tunasan Community Centre

BASISSCHOOL
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Door onderwijs worden vaardigheden geleerd die de 
rest van een leven gebruikt kunnen worden. Het biedt kinderen een mogelijkheid een 
toekomst op te bouwen. 
  
Bovendien vergroot onderwijs de kans op een baan en daardoor de kans dat een kind als 
hij/zij volwassen is zijn/haar familie kan voorzien in basisbehoeften. 

Niet alleen onderwijs is enorm belangrijk, maar ook bijvoorbeeld hygiene, eten en schoon 
drinkwater.  
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Toiletgebouw Agkawayan
Doel van het project: 
De school kan beschikken over een toiletgebouw voor de staff en de leerlingen, 
waardoor de hygiëne toeneemt en de kans op ziektes verkleint. 

Verloop van het project:
De bouw is gerealiseerd en het nieuwe toiletgebouw is in gebruik genomen. 

BEDRIJVEN
Een goedlopend bedrijf opzetten om in je eigen levensbehoefte te kunnen voorzien is 

voor veel mensen een grote wens. Om dit daadwerkelijk te kunnen doen is een 
startkapitaal nodig. En juist aan een startkapitaal ontbreekt het veel mensen. Door 
middel van dit project wil VeloVelo mensen met de juiste wil en capaciteiten 
ondersteunen om een bedrijf(je) op te zetten; op weg naar een leven van 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Stichting VeloVelo werkt met het verstrekken 
van een renteloze lening.

Opstarten nieuw project
Op basis van navraag en onderzoek van ervaringen van andere stichtingen is 
gebleken dat een dergelijk project onvoldoende kans van slagen heeft bij 
onvoldoende toezicht / begeleiding. Omdat wij deze niet kunnen bieden, hebben we 
besloten (voorlopig) geen micro-krediet project te starten.

MEDISCH
Medische zorg is voor de meeste mensen die onder de armoedegrens leven 

onbereikbaar. Makkelijk te verhelpen kwalen hebben vaak een fatale uitwerking 
omdat er geen geld is voor medische hulp. 

Stichting VeloVelo wil mensen ondersteunen die medische zorg nodig hebben en deze 
niet zelf kunnen bekostigen.

Mabel Enero
Verloop van het project
Er is een rolstoel verstrekt om lange afstanden beter te kunnen overbruggen met 
Mabel. Elke maand vergoedt VeloVelo de medicijnen van Mabel.

Renelene Ferrer
Verloop van het project
De kosten van extra vitamine preparaten worden door VeloVelo vergoed. 
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PERSONEN
Een heleboel mensen in de Filipijnen leven onder de armoedegrens. Ze willen graag 

hard werken om hun gezin / familie een beter leven te geven, maar ze hebben hier 
geen middelen voor.

VeloVelo ondersteunt de mensen, die wel de wil en de capaciteiten hebben, maar niet 
de juiste middelen, opleiding of netwerk.

In 2015 zijn geen projecten gestart.  

SCHOLING
Zo'n 70% van de inwoners van de Filipijnen leeft op of onder de armoedegrens. Er is geen 
geld voor onderdak of eten. En al helemaal niet voor scholing. Een heleboel ouders willen 
wel dat hun kind naar school gaat; het is immers de enige mogelijkheid op een beter 
leven. 
 
Stichting VeloVelo wil kinderen en studenten die de de potentie en de wil hebben om te 
leren en/of verder te studeren een kans geven dit te verwezenlijken. Dit geeft hem of haar 
betere kansen op de arbeidsmarkt waardoor hij of zij kan gaan werken en zo de familie 
kan ondersteunen waardoor aanwezige broertjes of zusjes ook onderwijs kunnen volgen.

In 2015 hebben we 10 leerlingen ondersteund, waarvan er 3 op de basisschool zitten, 
5 op High School en 2 studeren er aan College.

Verloop van het project
Voor 9 leerlingen hebben we een persoonlijke sponsor gevonden. Voor 1 van de 
College studenten zijn we nog op zoek naar een sponsor. 

TUNASAN COMMUNITY CENTRE
Het Tunasan Community Centre is onderdeel van organisatie Kanlungan. Kanlungan zet 
zich in en rond Manila in voor straatkinderen en kinderen die te maken hebben met 
verwaarlozing, misbruik en mishandeling. Ze bieden oa. kortdurende en langdurige 
opvang, begeleiding, traumaverwerking, scholing, voeding. Kanlungan wordt niet door de 
staat gefinancieerd en is volledig afhankelijk van giften en donaties.  
Het Tunasan Community Centre is gevestigd in de wijk Tunasan. Het centrum ligt direct 
aan de straat en is open van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Kinderen uit de wijk 
komen uit zeer arme gezinnen, sommige zijn wees en wonen bij familieleden. De kinderen 
komen altijd uit gezinnen waar weinig tot geen geld is. In het Tunasan Community Centre 
krijgen de kinderen oa. eten, aandacht, liefde, huiswerkbegeleiding, mental coaching en 
kunnen ze ook gewoon spelen, tv kijken. Echt kind zijn. De begeleiding wordt gedaan door 
twee sociaal werkers, een 'huismoeder' en vrijwilligers. 

VeloVelo ondersteunt Tunasan Community Centre met voedsel en praktische zaken. 
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Voedselproject
Doel van het project:
De straatkinderen eenmaal per dag van een gezonde voedzame maaltijd voorzien.

Verloop van het project
Dagelijks komen er gemiddeld 50 kinderen naar Tunasan om te spelen en de 
maaltijd te nuttigen. 
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Doelstellingen 2016

Op basis van de ervaringen en gegevens van 2015 zijn voor 2016 de volgende doelen 
opgesteld:

 
Fondsenwerving

- Het behouden van huidige donateurs 
- Het werven van nieuwe donateurs
- Binnenhalen van organisatie of bedrijf die voor een bepaalde tijd het voedselproject 

financieel wil ondersteunen

Projecten
Medisch
Mabel Enero:
- Het blijven financieren van de kosten van de medicijnen

Renelene Ferrer:
- Het blijven financieren van de kosten van voedingssupplementen

Scholing
- Financieel ondersteunen van max. 15 schoolgaande kinderen, verdeeld over 

basisschool, middelbare school en college waarbij alle kinderen een vaste sponsor 
hebben

Tunasan Community Centre
Het blijven financieren van het voedselproject, waarbij er elke dag voor gemiddeld 50 

kinderen een voedzame maaltijd gekookt zal worden. 

Algemeen
- Aanmelden bij organisaties zoals Wilde Ganzen, Share4more en Rotary 
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Financieel verslag

De financiële jaarstukken zijn in een apart document verwerkt. Dit document is te 
vinden op onze website. 
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Begroting 2016

Bedragen zijn in euro’s.

 UITGAVEN INKOMSTEN

Algemeen     

Kantoorbenodigdheden € 50,00    

Verzendkosten € 70,00    

Promotie € 100,00    

Reis- en verblijfkosten bestuur € 500,00    

Algemene kosten € 750,00    

Bankrente en -kosten € 500,00    

Reis oktober € 3.000,00  Giften besteed € 3.000,00

   

Merchandising €100,00  Merchandising € 200,00

   

  Donaties algemeen € 1.000,00

  Opbrengst acties € 1.000,00

   

Projecten  Projecten

 

 

Scholing  Scholing

Basisschool 3x 120 € 360,00  Basisschool € 360,00

High School 5x 180 € 900,00 High School € 900,00

College 2x 420  € 840,00 College € 840,00

Medisch   Medisch

Mabel Enero € 350,00  Mabel Enero € 350,00

Renelene Ferrer € 150,00   Renelene Ferrer € 150,00

Tunasan Community Centre Tunasan Community Centre

Voedselproject € 2.400,00 Voedselproject € 2.400,00

Onvoorziene projecten € 500,00   Onvoorziene projecten € 500,00

  €10.570,00    €10.700,00

     

BALANS    € 130,-
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Toelichting begroting 

- Algemene kosten zijn verhoogd. Hendriksen maakt de jaarrekening niet meer gratis.

- De bank- en rentekosten zijn verhoogd, als gevolg van meer overboekingen. 

- De kosten voor scholing zijn verhoogd, omdat we nu de scholing voor een 
kalenderjaar financieren en in 2014 was dit 7 maanden, vanwege de start 
van het schooljaar in juni. 

- De opbrengst van de acties is verhoogd op basis van het afgelopen jaar. 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NAWOORD

Trots en tevreden kijken we terug op het vijfde volle jaar van Stichting VeloVelo.

Zonder een vaste groep trouwe donateurs, enthousiaste familie en vrienden die allerlei 
activiteiten georganiseerd en uitgevoerd hebben en professionals die hun kennis, 
kunde en tijd beschikbaar hebben gesteld, zou Stichting VeloVelo niet bereikt 
hebben wat er tot nu bereikt is. Natuurlijk horen hier ook de eenmalige donateurs 
bij. 

Naast al het enthousiasme merken we tegelijkertijd dat het lastig is om een grote 
sponsor te vinden om langdurig commitment aan te gaan voor bijvoorbeeld het 
voedselproject. Hier ligt nog wel een uitdaging om weer een organisatie of een 
school te vinden die met ons wil samenwerken aan een maatschappelijk project. 

We willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage, groot of klein, aan Stichting 
VeloVelo!

Bestuur Stichting VeloVelo
Linda Selhorst
Marjolein van Wijk
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