
Stichting CHANCE2STUDY
Beleidsplan

1 INLEIDING

Stichting Chance2Study financiert opleidingen van kansarme Cambodjaanse jongeren. Cambodja
behoort tot de minst ontwikkelde landen ter wereld en kansen op een goede toekomst zijn
zonder opleiding nihil. De studenten die Chance2Study ondersteunt zijn zeer gemotiveerd en
niet in staat zelf hun opleiding te bekostigen. Chance2Study geeft hun een kans op een betere
toekomst en om zichzelf te ontwikkelen.

Chance2Study is een Nederlandse stichting opgericht in september 2010. De officiële naam is
‘Stichting Chance2Study’, in de praktijk wordt de naam ‘Chance2Study’ of de afkorting ‘C2S’
gebruikt. Chance2Study wordt gefinancierd door middel van maandelijkse donaties, eenmalige
donaties, fondsen en sponsoractiviteiten. Het financiële beleid is gebaseerd op drie pijlers:
stabiliteit, transparantie en lage kosten. Dit beleidsplan van Chance2Study geeft een overzicht
van het algemene beleid van de stichting.

2 ACHTERGROND CAMBODJA

Cambodja is gelegen in Zuidoost-Azië en is een van de armste landen van de regio. Getroffen
door vele oorlogen, worstelt het land met armoede, slechte gezondheidszorg en grote
ongelijkheid. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking is minder dan een twintigste
van het Nederlandse gemiddelde. Meer dan een derde van de kinderen onder de vijf jaar kampt
met ondergewicht, een op de vier volwassenen is analfabeet.

Hoewel de economie groeit, groeit ook de ongelijkheid in het land. Deze ongelijkheid uit zich
niet alleen in inkomen, maar ook in sociaaleconomische factoren, zoals onderwijs. Een
aanzienlijk deel van de bevolking heeft hierdoor geen mogelijkheden tot onderwijs. Het
schoolgeld is voor hen onbetaalbaar en er zijn geen mogelijkheden tot lenen. Zonder opleiding
heeft een Cambodjaan nauwelijks kansen op de arbeidsmarkt. Chance2Study biedt kansarme
jongeren in Cambodja een kans op een opleiding en daarmee op een betere toekomst.
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3 MISSIE EN DOELSTELLINGEN

Chance2Study verbetert de toekomstmogelijkheden van kansarme
jongeren in Cambodja door hun opleidingen te financieren.

De missie van Chance2Study wordt bereikt door de volgende doelstellingen:
● Voldoende fondsenwerving om opleidingen te kunnen financieren.
● Selecteren en begeleiden van gemotiveerde, kansarme studenten.
● Opbouwen van lange termijn samenwerking met partnerorganisaties en

onderwijsinstellingen in Cambodja.

4 BESTUUR

De organisatie van Stichting Chance2Study bestaat uit een bestuur van twee personen, Eva de
Hartog (voorzitter/secretaris) en Gijs Heuvingh (penningmeester). Het bestuur en de organisatie
worden klein gehouden om efficiënt te kunnen blijven werken. De werkzaamheden voor de
stichting door bestuursleden zijn onbezoldigd.

Maandelijks vindt er een bestuursvergadering plaats waarin zowel actuele zaken als
langetermijnvisie aan de orde komen. Besluiten worden genomen bij een volstrekte
meerderheid van stemming tijdens een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn.

5 AANPAK

Chance2Study financiert de opleidingen van kansarme jongeren in Cambodja. De aanpak is
direct, lokaal en transparant.
● Direct: de steun komt direct ten goede aan de mensen waarvoor het bedoeld is. Wij

selecteren zelf de studenten en betalen schoolgeld rechtstreeks aan de onderwijsinstelling.
● Lokaal: de studenten gaan naar lokale scholen. Tevens wordt er samengewerkt met lokale

instanties en contactpersonen.
● Transparant: stakeholders hebben volledige inzage in de financiële situatie, de

werkzaamheden en de resultaten van de stichting.

5.1 Werkwijze
Chance2Study selecteert Cambodjaanse studenten met behulp van lokale partnerorganisaties.
Chance2Study werkt samen met gerenommeerde lokale onderwijsinstellingen. De stichting
betaalt het schoolgeld en de gerelateerde benodigdheden zoals een schooluniform en boeken.
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De kosten worden direct aan de opleidingsinstelling betaald. Eventuele benodigdheden voor de
studie, zoals een fiets of laptop, worden door de stichting gekocht en aan de student
geschonken. De stichting werkt enkel met gemotiveerde studenten en volgt alle studenten
nauwlettend. Met de onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over
informatieverstrekking omtrent de aanwezigheid en de resultaten van de C2S-studenten.

5.2 Studenten
Chance2Study ondersteunt studenten met de volgende karakteristieken:
● De studenten zijn zeer gemotiveerd om een opleiding te volgen
● Zij kunnen dit niet zelf financieren
● Hun kansen op een baan worden aanzienlijk vergroot met de opleiding
● Zij zijn goed in staat de opleiding te volgen, zowel wat betreft cognitieve capaciteiten als wat

betreft mentale en fysieke capaciteiten. Ze worden niet gehinderd door familie en of werk
● De studenten zijn bereid samen te werken met C2S en zich aan de regels van en afspraken

met C2S te houden

Er worden geen (verdere) eisen omtrent studierichting en leeftijd gesteld. Wel ligt de focus op
vervolgopleidingen.

5.3 Onderwijsinstellingen
In Cambodja werkt Chance2Study samen met opleidingsinstellingen. Wij stellen hoge eisen aan
deze instituten en maken duidelijke afspraken over communicatie en financiering. De
onderwijsinstellingen waarmee Chance2Study samenwerkt, dienen te voldoen aan een aantal
eisen:
● Er is een concreet curriculum voor de studenten wat resulteert in een diploma
● De instelling is bereid met C2S samen te werken en te rapporteren over de vorderingen en

aanwezigheid van de C2S studenten
● De instelling accepteert betaling van schoolgelden via bankoverschrijving

5.4 Partnerorganisaties
In Cambodja wordt gewerkt met lokale partnerorganisaties. Deze organisaties helpen bij het
selecteren en monitoren van de studenten en het signaleren van eventuele problemen. De
coördinator van de partnerorganisatie bemiddelt tussen de onderwijsinstituten en de studenten.
Daarnaast is de coördinator het eerste aanspreekpunt voor zowel de studenten als de
opleidingsinstituten waarmee Chance2Study samenwerkt. Waar mogelijk worden alle
onderwijsinstellingen en de studenten worden minimaal een keer per jaar bezocht door het
bestuur of een afvaardiging van het bestuur.
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6 COMMUNICATIE

De communicatiestrategie van Chance2Study is gebaseerd op transparantie en open
communicatie. We streven naar duidelijke, tijdige en open communicatie met alle stakeholders.
De stakeholders hebben te allen tijde inzicht in de activiteiten van de stichting en in de
financiële situatie.

De website www.chance2study.com is de voornaamste informatiebron en bevat informatie
omtrent de organisatie en de activiteiten van de stichting. De website biedt tevens
mogelijkheden tot het aanmelden voor de nieuwsbrief en het doen van donaties. Periodiek
verschijnt er een nieuwsbrief per e-mail. Verdere communicatie vindt zoveel mogelijk plaats via
e-mail en social media.

Aan formele communicatie stelt het bestuur jaarlijks een jaarverslag met jaarrekening op over
het afgelopen jaar en een jaarplan voor het komende jaar.

7 FINANCIEEL BELEID

De financiële aanpak van Chance2Study is gebaseerd op stabiliteit, lage kosten en transparantie.
Wij betalen het collegegeld direct aan de onderwijsinstellingen. Opleidingen worden pas gestart
als er genoeg fondsen zijn geworven.

7.1 Lage kosten
Chance2Study heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden zijn onbezoldigd. De financiën
worden gedreven vanuit de missie zo veel mogelijk jongeren in Cambodja te ondersteunen,
zonder de continuïteit van de steunverlening uit het oog te verliezen. De operationele kosten
worden zo laag mogelijk gehouden. De bestuursleden nemen kleinschalige onkosten, zoals
transport in Nederland en administratie, voor eigen rekening. Het aantal bankoverschrijvingen
naar Cambodja wordt geminimaliseerd om bankkosten zo laag mogelijk te houden. Per
kalenderjaar kan (maximaal) een bestuurslid aanspraak maken op een bijdrage in de kosten voor
een vliegticket naar Cambodja voor maximaal EUR 500.

7.2 Transparantie
De financiële situatie van Chance2Study is transparant en openbaar. Jaarlijks verschijnt uiterlijk
in april het financiële jaarverslag van het voorgaande kalenderjaar. In oktober verschijnt een
jaarplan met een begroting voor het komende kalenderjaar.
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7.3 Stabiliteit
Studenten die door Chance2Study worden ondersteund, dienen niet afhankelijk te worden van
nog te genereren inkomsten door Chance2Study. Daarnaast is het doel zo veel mogelijk
Cambodjaanse jongeren te ondersteunen. Om beide doelen te bereiken wordt een reserve in
het eigen vermogen opgebouwd met een deel van de inkomsten. Er wordt pas gestart met de
ondersteuning van een nieuwe student indien de opleiding geheel bekostigd kan worden. Indien
de inkomsten in enig jaar niet toereikend zijn voor de financiering van de kosten, kan een
onttrekking aan de reserve worden gedaan.

7.4 Inkomstenwerving
Inkomstenverwerving is van cruciaal belang voor het bereiken van onze missie. De stichting richt
zich hierbij op sponsoren en donateurs in Nederland. De inkomsten komen van maandelijkse
donateurs en eenmalige fondsenwerving en sponsoracties.

Werving van maandelijkse donateurs vindt plaats via het netwerk van de bestuursleden en via
de website (www.chance2study.com). Vaste donateurs kunnen indien gewenst worden
verbonden aan een student. Hierbij wordt de privacy van de student gewaarborgd.

Donateurs hebben te allen tijde inzicht in de bestemming van hun bijdrage, ontvangen periodiek
een nieuwsbrief en worden jaarlijks op de hoogte gehouden van het resultaat van de steun.
Vaste donateurs worden op de hoogte gehouden van de vorderingen van de door hen gesteunde
student.

Naast structurele inkomsten worden ook incidentele inkomsten ontvangen, voornamelijk via
eenmalige giften en soms via sponsoracties.

In de afgelopen jaren is er een stabiele basis gevormd op financieel vlak. Door het continue
spaarsysteem en het opbouwen van extra reserves, is het vermogen nu zo groot, dat de
komende jaren de ambities van de stichting wat aantallen studenten betreft ruimschoots
gehaald kunnen worden. De huidige studenten kunnen allemaal hun studieprogramma afmaken.
Daarnaast is er voldoende reserve om nieuwe studenten aan te nemen. Met dit inzicht in het
achterhoofd zullen we beperkte fundraising activiteiten ontplooien.

Stichting Chance2Study Telefoon: +31 (0) 6 18 51 54 32
Website: www.chance2study.com RSIN: 823008228
E-mail: info@chance2study.com IBAN: NL81RABO0157970566
Adres: Gijsbrecht van Amstelstraat 360, 1216 CB Hilversum KvK: 50941585

5

http://www.chance2study.com
mailto:info@chance2study.com

