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Bestuur verslag
Dit is het jaarverslag / jaarrekening van het jaar 2015 van Stichting Sense Foundation.
Vestigingsadres (bezoekadres):
Voorthuizenstraat 185, 2573 AG Den Haag Nederland.

Contactgegevens:
Mevrouw Roeckshana Parbhudayal (voorzitter)
T: 00 31 (0)6 41 14 94 93
E: sensefoundation.nl@gmail.com
I: www.sensefoundation.nl

RSIN/fiscaal nummer:
KvK:
IBAN:

856277915
65830342
NL19 INGB 0007 3386 01
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Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
1. het inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn in de samenleving zodat zij zicht kunnen ontwikkelen,
groeien en profileren om hun positie in de samenleving te versterken;
2. het bevorderen van sociale cohesie (samenhang) en saamhorigheid in de samenleving door elkaars
normen en waarden te begrijpen en te respecteren;
3. het stimuleren van participatie van alle bevolkingsgroepen in de samenleving door allerlei activiteiten
zodat niemand wordt uitgesloten om een positieve bijdrage te leveren aan vernieuwingen en
ontwikkelingen;
4. het bevorderen van integratie, participatie, educatie en empowerment van vrouwen en kinderen zodat zij
een even grote bijdrage kunnen leveren in de samenleving;
5. het creëren van betere kansen voor kinderen in zowel binnen- als buitenland op het gebied van
onderwijs, opvoeding, sociaal emotionele ontwikkeling en begeleiding;
6. het zelfbewuster en krachtiger maken van mensen in de samenleving;
7. het bij elkaar brengen van mensen van diverse culturele achtergronden om zo van elkaar te leren en
samen te werken aan een gezonden multiculturele samenleving;
8. het stimuleren van mensen om er voor elkaar te zijn, elkaar te helpen en om elkaar te geven;
9. het bevorderen van ontwikkelingssamenwerking en mondiaal burgerschap;
10. het bijdragen aan vitaliteit en blijvende sociale participatie van ouderen.
De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:
1. het organiseren van uitvoeren van alle mogelijke en toepasselijke fondswervende en
draagvlakversterkende activiteiten om de doelen van de stichting te financieren.;
2. het organiseren van uitvoeren van specifieke op maat gedesigneerde activiteiten ter bevordering van de
sociale cohesie, saamhorigheid, participatie, integratie, educatie en empowerment voor de diverse
doelgroepen;
3. het houden van themafestivals, organiseren van thema-, educatieve- en sociaal maatschappelijke
activiteiten;
4. het zelf uitvoeren of doen uitvoeren van allerhande handels-dienstverlenende, creatieve, recreatieve,
educatieve en sociaal maatschappelijke activiteiten;
5. het maken van educatieve- en themafilms en videoproducties en deze via diverse mediaplatformen
verspreiden onder de doelgroepen;
6. het ontplooien van diverse sociaal maatschappelijke activiteiten en projecten, ook in het kader van
bevordering van ontwikkelingssamenwerking en mondiaal burgerschap;
7. alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;
8. het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat
voor de stichting nuttig kan zijn.
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De activiteiten en programma’s van de stichting zijn:
• inzamelen van financiële en materiële middelen in Nederland
• geven van informatie over onze projecten en mondiaal burgerschap aan onze doelgroepen in Nederland
• organiseren en/of deelnemen aan informatieve film- en theatervoorstellingen
• houden van collectes en inzamelingsacties in onze regio’s
• werven van donateurs en sponsoren
• maken, vertonen en verspreiden van informatieve shortfilms
• organiseren van informatieve bijeenkomsten
• organiseren en/of deelnemen aan festivals
• trainen van ouders en begeleiders op het gebied van sociaal maatschappelijk ontwikkeling van vrouwen
en kinderen
• organiseren van diverse multiculturele activiteiten ter bevordering van de cohesie tussen verschillende
cultuurgroepen in de Nederlandse samenleving met nadruk voor de vrouwen
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdend of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Missie
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling en de rechten van vrouwen en kinderen staat centraal
Bijdrage vrouwen en kinderen aan saamhorigheid, harmonie en vrede in de samenleving
Bevorderen van cohesie tussen verschillende culturele groepen in de samenleving door vrouwen te
onderwijzen en trainen, en te laten participeren in allerlei sociaal maatschappelijke activiteiten
Bevorderen van mondiaal burgerschap onder vrouwen en jongeren en bewustwording over het belang
van internationale (ontwikkelings-)samenwerking
Bewustwording van kansen voor vrouwen en jongeren in landen in ontwikkeling
Specifieke hulp, begeleiding, opvoeding en educatie van vrouwen en jongeren
Professionele begeleiding van ouders/vrouwen bij opvoeding van kinderen
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Samenstelling bestuur
Mevrouw Roeckshana Parbhudayal
Mevrouw Rudina Elisabeth Rensen
Mevrouw Shanice Soraya Bechan

voorzitter
secretaris
penningmeester

Bij de wettelijke oprichting en registratie van Sense Foundation op 13 april 2016 werd bovengenoemd
samenstelling van het bestuur ingeschreven.
De stichting werkt met een 30-tal vrijwilligers en medewerkers die projectmatig worden ingezet.
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Inleiding
Stichting Sense Foundation (Special Educational Needs & Social Empowerment) is een vrijwilligersorganisatie
die projectmatig werkt met professionals en semi-professionals. Gezamenlijk worden zij ingezet om een
bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke ontwikkeling en participatie van vrouwen en jongeren in
Nederland en de ontwikkelingslanden.
Ondanks de informele status van Sense Foundation als organisatie vóór 13 april 2016, kenmerkt het jaar 2015
zich als een zeer succesvol jaar voor de stichting. Onze fondswervende activiteiten werden zeer positief
gewaardeerd met een aanzienlijk bedrag aan donaties. Hierdoor konden wij diverse projecten uitvoeren in
Nederland, maar ook in Suriname.
De activiteiten en werkzaamheden van Sense Foundation krijgen een steeds grotere bekendheid onder onze
doelgroepen. Dit is één van de reden om Sense Foundation een erkende status te geven. Dit is een belangrijke
ontwikkeling, omdat Sense Foundation voor de toekomst een stevig fundament moet krijgen waarop er kan
worden gebouwd. Door de steun van onze donateurs en sponsoren kan dit gerealiseerd worden. Het bestuur en
de vrijwilligers proberen blijft met gerichte acties meer instellingen te interesseren.
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Beleid
Het beleid van stichting Sense Foundation wordt in sterke mate bepaald met het streven naar vergroting van de
inkomsten voor de stichting en werving van vaste donateurs en daarmede het bewerkstelligen van continuïteit in
de geldstroom en het creëren van een financiële reserve.
Het streven om de inkomsten te verhogen in 2016 is één van de belangrijke punten voor de stichting. Wij zullen
kritisch omgaan met de beschikbare financiële middelen van de stichting. En dat betekent dat wij ook kritisch
gaan kijken naar projecten en prioriteiten stellen in de selectie van projecten. Er is heel veel werk te verrichten
op het sociaal maatschappelijk vlak voor vrouwen en jongeren in Nederland. Vooral de immigranten die uit
Turkije, Marokko, Somalië, en andere Afrikaanse landen naar Nederland komen. De taal is voor hun een grote
struikelblok waar er veel aandacht aan moet worden besteed zodat deze doelgroep ook eerlijke kansen krijgen in
de samenleving. Ook de vele asielzoekers die naar Nederland komen vallen in deze categorie.
Projectactiviteiten voor vrouwen en jongeren in Nederland blijft ons voorkeur genieten. Dat betekent dat wij naar
continuïteit streven in onze sociaal maatschappelijke activiteiten die onze samenleving ten goede komen.
Jongeren informeren en betrekken bij nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van mondiaal
burgerschap is en blijft een belangrijk speerpunt, maar vrouwen mobiliseren om te integreren in de Nederlandse
samenleving.
Ook op het gebied van opvoeding, opvang en begeleiding van kinderen besteden wij extra aandacht. Ondanks de
‘vele’ voorzieningen in Nederland zien wij steeds vaker dat kinderen de dupe worden van verwaarlozing,
mishandeling, huiselijk geweld en criminaliteit. Je zou denken dat in Nederland dit goed geregeld is, maar in de
praktijk ziet men steeds meer dat organisaties niet altijd in het belang van het kind handelen, slecht
communiceren, langs elkaar heen werken, concurrerend bezig zijn etc. wat zeker niet ten goede komt van het
kind. De opvang van vrouwen die te maken krijgen met huiselijk geweld, intimidaties etc. heeft ook veel
aandacht nodig. Er moeten meer activiteiten komen die vooral de immigranten (vrouwen) uit hun isolement
halen.
Sense heeft meegewerkt aan het ontwikkelen een training waarin ouders, leerkrachten en begeleiders de tools
krijgen om beter en effectief kinderen op te voeden, te begeleiden en op te vangen. Deze training blijkt heel
effectief te zijn voor onze doelgroepen.
Naast de ontwikkelings- en sociaal maatschappelijke projecten in Nederland is het de bedoeling dat wij
innovatieve, effectieve en vernieuwende projecten initiëren, opzetten en uitvoeren samen met onze
partnerorganisaties in India en Suriname. Deze projecten hebben een educatieve, informerende en vormende
karakter om zoveel mogelijk mensen (in het bijzonder vrouwen en jongeren) te scholen en te informeren over
thema’s als hiv/aids, zelfdoding, huiselijk geweld, hygiëne, schoon water, educatie, ontwikkelingssamenwerking,
mondiaal burgerschap, vernieuwend onderwijs, opvoeding etc.
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Beloningsbeleid
Sense Foundation werk met:
- vrijwilligers
- professionals
- semi-professionals
- medewerkers
Het beloningsbeleid van de stichting wordt vastgesteld volgens de wettelijk gangbare vrijwilligersvergoedingen.
Deze zijn vastgesteld volgens de volgende regels:
-

Bij 23 jaar of ouder. Een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per
maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding.
Bij jonger dan 23 jaar. Een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per
maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding.

De professionals en semi-professionals worden betaald naar verhouding van het aantal ingezette uren en het
niveau van het werk. De mate van deze vergoedingen worden altijd van te voren besproken en overeengekomen
met betrokken.
Voor de medewerkers gelden de vergoedingsregels die gelijk zijn aan de vrijwilligersvergoedingen.
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Verslag van activiteiten
In het jaar 2015 zijn in Nederland, India en Suriname door stichting Sense Foundation de volgende activiteiten
ondernomen en uitgevoerd:
Nederland
-

Inzamelingen van financiële middelen voor goede doelen in Nederland, India en Suriname. Middels onze
fondswervende activiteiten zamelen wij financiële middelen in, om ook de sociaal maatschappelijke
projectactiviteiten in India en Suriname te kunnen financieren.

-

Draagvlakversterkende activiteiten omtrent de sociaal maatschappelijke positie van vrouwen en
jongeren in regio Zuid Holland. Even belangrijk zijn de draagvlakversterkende activiteiten die wij
regelmatig organiseren om onze doelgroepen op de hoogte te houden van onze projecten in het zuiden.
Zo proberen wij zoveel mogelijk mensen te inspireren om hiervan deel uit te maken.

-

Diverse bijeenkomsten met vrouwen van Turkse, Marokkaanse, Somalische en andere niet-Nederlandse
afkomt, omtrent het volgen van Nederlandse taallessen en meer betrokkenheid bij
vrijwilligersorganisaties met als doel hun sociaal maatschappelijke netwerk te verbreden.

-

Cursussen over zorg en opvoeding van kinderen volgens Nederlandse normen en waarden.

-

Hulp aan vrouwen en
onderdrukkingsvormen.

-

Integratie en participatie trainingen aan immigranten en vluchtelingen.

kinderen

die

slachtoffer

zijn

van

huiselijk

geweld

en

andere

Suriname
-

Cursussen voor vrouwen over geweldloze zorg, opvoeding en begeleiding van kinderen.
Ontwikkeling van vrouwen door het leren van de nationale taal van Suriname, het Nederlands.
Materiele ondersteuning aan alleenstaande moeders.
Ondersteuning aan alleenstaande moeders in het onderwijsproces van haar kinderen.

India
-

Cursussen voor vrouwen over geweldloze zorg, opvoeding en begeleiding van kinderen.
Ontwikkeling van vrouwen door het leren van de nationale taal van India, Engels.
Materiele ondersteuning aan alleenstaande moeders.
Ondersteuning aan alleenstaande moeders in het onderwijsproces van haar kinderen.
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Financiële positie (jaarrekening)
Sense Foundation heeft in 2015 een totaal bedrag van eenendertigduizend driehonderd en vijfendertig euro (E
31.335,00 euro) aan inkomsten binnengehaald via donateurs, sponsoren, collectes, eigen dienstverlening,
verkoop van eigen producten en sociaal culturele activiteiten.
Ruim 85% van deze inkomsten zijn besteed aan goede doelen activiteiten in Nederland (40%), Suriname 25% en
India (20%). Omdat wij hiervoor geen geregistreerde goede doelen organisatie waren, hebben wij nooit subsidies
aan gevraagd. Echter zien wij dat er met subsidies veel meer winst te behalen valt met goede doelen.
Onze vrijwilligers krijgen vrijwilligersvergoedingen voor hun werkzaamheden en inzet voor de activiteiten van de
stichting gebaseerd op het aantal uren dat zij hebben besteed aan vrijwilligerswerk via onze organisatie.
Medewerkers en bestuursleden zullen projectmatig een vergoeding krijgen aan de hand van de gemaakte uren
en het niveau van de werkzaamheden voor de stichting. De organisatiekosten van de stichting zijn minimaal en
wordt gebudgetteerd volgens de gemaakte kosten.
Het verslagjaar 2015 kon voor stichting Sense Foundation worden afgesloten met een financiële reserve van
vierduizend zeshonderd en vijfennegentig euro (E 4.695,00 euro).
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Toekomst verwachtingen
De toekomstverwachtingen voor stichting Sense Foundation zijn heel positief, vandaar dat de stichting met
ingang van 13 april 2016 een geregistreerd goede doelen organisatie status heeft. Dit betekent dat wij meer
activiteiten kunnen ondernemen en ons officieel als een organisatie kunnen uitgeven.
Er is veel steun uit de gemeenschap voor Sense Foundation en dat doet ons werk goed. Ondanks dat kleine
lokale organisaties het moeilijk hebben om financiële middelen in te zamelen voor hun projectactiviteiten,
hebben wij veel vertrouwen in het succes van onze stichting.
Er zijn leuke projectinitiatieven (huiselijk geweld, integratie, her/bijscholing, Nederlandse normen en waarden
etc.) waar wij momenteel aan werken voor integratie, participatie en sociaal maatschappelijke ontwikkeling van
“minderheidsgroepen” in Nederland. Er is duidelijk een groot behoefte hieraan. Om deze projectactiviteiten te
kunnen realiseren hebben wij de financiële steun van instellingen en subsidieverstrekkers hard nodig.
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Balans per 31 december 2015
Activa
Vlottende activa
Liquide middelen

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

E 4.695,00
__________
E 4.695,00
_________
E 4.695,00

Passiva
Schulden
Op korte/lange termijn
Balans

__________
E 4.695,00
_________
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Staat van baten en lasten over 2015
Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving:
donaties, giften, schenkingen,
collectes, inzamelingen, sponsoren

Baten in E

Lasten in E

31.335,00

Kosten eigen fondsenwerving: uitvoeringskosten
Promotionele Activiteiten sociale projecten
Baten

655,00
-

Kosten

1.350,00

Draagvlakversterkende activiteiten
Baten

-

Kosten

500,00

Activiteiten sociale projecten Nederland
Baten

-

Kosten

12.500,00

Activiteiten sociale projecten Suriname
Baten

-

Kosten

6.455,00

Activiteiten sociale projecten India
Baten

-

Kosten
Netto baten/lasten

_________

5.180,00
_________

31.335,00

26.640,00
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Totalen beschikbaar voor doelstellingen
Baten

E 31.335,00

Lasten

E 26.640,00
_________

Vrij besteedbaar vermogen

E 4.695,00
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Bestedingen 2015
Bestedingen
Voorlichting/bewustwording NL

1.850,00

Structurele hulp
Eigen projecten NL
Uitvoeringskosten in Nederland

12.500,00
655,00

Uitvoeringskosten Suriname

6.455,00

Uitvoeringskosten India

5.180,00
_________

Totaal besteed aan doelstellingen

E 26.640,00

Overschot/tekort

E 4.695,00
__________

Het tekort/overschot is toegevoegd respectievelijk onttrokken aan vrij besteedbaar vermogen.
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015
Algemeen
Voor het opstellen van de jaarrekening zijn de algemeen gangbare richtlijnen volgens de Nederlandse
wetgeving gehanteerd. De jaarrekening geeft een totaal beeld aan van de activiteiten, projecten en de
financiële stand van zaken van stichting Sense Foundation per 31 december 2015.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De
opbrengsten (inkomsten) en onkosten (uitgaven) worden toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben.
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