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Beetje Beter
Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017

Algemeen
• Dit verslag is een verantwoording van het bestuur over de
uitgeoefende activiteiten in 2017 in Nederland en Cambodja op het
gebied van:
•
•
•
•
•

Governance
Onderwijs- en ontwikkelingsprogramma in Cambodja
Vrijwilligers, evenementen en donateurs
Overige activiteiten
Communicatie

Governance (1)
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de
interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie
bestuursleden; een voorzitter, een secretaris-penningmeester en een bestuurslid met
algemene bestuurstaken. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen
beloning en onkostenvergoeding. Bestuurders:
• Ferrald Dunnink, voorzitter
• Greg van Eick, penningmeester
• Ruud van der Maaten, secretaris.

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het
functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. In
2017 hebben zich geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling voorgedaan.
Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat
betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het
bestuurslidmaatschap vermeden worden. De stichting voert een strikt antistrijkstokbeleid. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, etc. komen
niet voor rekening van de stichting. Reizen naar Cambodja worden door bestuursleden
zelf betaald. In 2017 is niet van dit beleid afgeweken.

Governance (2)
Stichting Beetje Beter werkt intensief samen met een team van lokale
medewerkers en draagt daarmee op een bescheiden wijze bij aan de lokale
werkgelegenheid. Het team in Cambodja staat onder leiding van de heer Kimlay
Lim. De medewerkers ontvangen een lokaal gerelateerd salaris. Ultimo 2017
waren er 9 medewerkers (vier medewerkers op Leercentrum 1 en vijf
medewerkers op Leercentrum 2). De salarissen zijn in het verslagjaar wederom
gestegen om de hoge inflatie in Cambodja enigszins te compenseren. Er is in
2017 fors geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De
medewerkers worden ondersteund door internationale vrijwilligers, die voor
wisselende duur en in wisselende samenstelling op beide Leercentra Engelse les
en computerles geven. Dankzij de samenwerking met Voluntoura zijn in 2017 25
vrijwilligers uit Nederland in Cambodja komen ondersteunen. Dit met een
tweeledig doel: Enerzijds om te leren van de ervaringen van deze vrijwilligers en
anderzijds om de betrokkenheid en het netwerk in Nederland te vergroten.
Vrijwilligers betalen zelf voor hun reis, verblijf, vervoer en begeleiding. De inzet
van de vrijwilligers heeft derhalve niet tot kosten voor de stichting geleid. Het
bestuur is erg blij met de inzet van deze vrijwilligers.

Governance (3)
• In het verslagjaar is maandelijks vanuit Cambodja gerapporteerd aan het bestuur. Deze rapportage bevatte
een financieel overzicht, een weergave van de voortgang op de beide Leercentra, individuele
schoolprestaties en een absentielijst van de kinderen. Het bestuur en Kimlay Lim onderhielden in 2017
regelmatig contact via Whatsapp, mail en Skypemeetings.
• In februari (Ferrald), november (Greg) en december (Ruud) is één van de bestuursleden naar Cambodja
afgereisd om het project te bezoeken. Tijdens deze bezoeken werd het beleid, de stand van zaken en de
plannen voor de toekomst uitvoerig besproken met Kimlay en de lokale medewerkers.
Andere activiteiten tijdens de bezoeken in 2017 waren o.a.:
• bezoeken van de gezinnen en deelnemende scholen;
• toetsen van financieel beleid en steekproefsgewijze controle;
• contacten leggen met bedrijven t.b.v. stageplaatsen en banen;
• contract sluiten voor de installatie van zonnepanelen op SBB2;
• viering tienjarig bestaan met de lokale staf.
• Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen, ook tijdens hun verblijf in Cambodja, geen onkostenvergoeding
en geen vergoeding voor hun werkzaamheden

Onderwijs- en ontwikkelingsprogramma
• In 2017 hebben wij conform het ingezette beleid (prioriteit geven aan
het kunnen blijven garanderen dat de kinderen, die reeds aan het
onderwijsprogramma deelnemen, hun school kunnen afmaken) geen
nieuwe kinderen toegevoegd.
• Dankzij een projectdonatie van SWAP en inzet van vrijwilligers hebben
wij in 2017 het curriculum en lesmateriaal voor het
ontwikkelingsprogramma fors verbeterd.
• Aan het ontwikkelingsprogramma is in 2017 op SBB2 ook een
kleuterklas/ kinderdagverblijf toegevoegd.

Vrijwilligers, donateurs en evenementen
• Wij danken onze vaste, eenmalige en nieuwe donateurs voor hun
bijdragen in 2017
• Speciale dank aan onze vaste vrijwilligers
• In het kader van het tienjarig bestaan van Beetje Beter hebben wij
een loterij gehouden met een netto resultaat van 5.830 euro
• De jaarlijkse Beetje Beter Cup was in 2017 weer een succes en
leverde 3.613 euro op
• Dankzij een projectdonatie van de Reeders stichting hebben wij in
2017 zonnepanelen op SBB 2 kunnen realiseren.

Communicatie
Meer communicatie over onze activiteiten in 2017 en 2018 is te vinden
op onze Facebookpagina en bij ‘nieuws’ op onze website.

