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Stichting CHANCE2STUDY 
Jaarplan 2018 
 
 
1. MISSIE 
 

Chance2Study verbetert de toekomstmogelijkheden van kansarme 
jongeren in Cambodja door hun opleidingen te financieren. 
 
2. AANPAK DIRECT, LOKAAL EN TRANPARANT 
Chance2Study financiert de opleidingen van kansarme jongeren in Cambodja. De aanpak is 
direct, lokaal en transparant. 

• Directe steun: 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. 

• Lokale steun: de studenten gaan naar lokale scholen. Tevens wordt er samengewerkt met 
lokale instanties en contactpersonen.  

• Transparante steun: stakeholders hebben volledige inzage in de financiële situatie, de 
werkzaamheden en de resultaten van de stichting. 

 
3. 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. 
 
4. OPLEIDINGSINSTITUTEN 
In Cambodja werkt Chance2Study samen met opleidingsinstituten. Wij stellen hoge eisen aan 
deze instituten en hebben duidelijke afspraken gemaakt over communicatie en financiering. De 
instituten informeren ons op regelmatige basis over de aanwezigheid en studieresultaten van 
de Chance2Study-studenten.  
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5. PARTNERS 
Chance2Study werkt tevens samen met lokale partnerorganisaties. Deze organisaties 
ondersteunen ons bij de selectie van gemotiveerde studenten en de begeleiding van de 
studenten, zoals bij de inschrijving bij de scholen en de aanschaf van studiemateriaal. De 
huidige partners zijn Salariin Kampuchea, Stepping Stones en Anjali House. 
 
6. SELECTIE STUDENTEN 
De studenten die Chance2Study een kans geeft, worden zorgvuldig geselecteerd in samenspraak 
met de lokale partnerorganisaties. Het zijn studenten die zeer gemotiveerd zijn en niet in staat 
zijn zelf hun opleiding te betalen. Ook wordt de familie in het selectieproces betrokken, omdat 
de steun van de familie noodzakelijk is. Er worden geen leeftijdseisen aan de studenten gesteld 
om in aanmerking te komen voor het de ondersteuning van de opleiding.  Aangezien de focus 
met name op vervolgopleidingen ligt, zijn de meeste studenten 18 jaar en ouder. Door het 
financieren van hun opleiding geven wij de studenten een kans zichzelf te ontwikkelen en hun 
toekomstkansen te verbeteren. Wij stellen hierbij eisen aan aanwezigheid bij de lessen en het 
contact met de organisatie. 
 
De huidige studenten zijn Put, Sopheak, Kang, Ros, Srey Touch, Reaksmey, Sok Sorn, Rattana, 
Panha, Vireak en Kongkea. 
 
7. OPLEIDINGEN 
Chance2Study richt zich voornamelijk op beroepsopleidingen en universitaire studies. 
Chance2Study werkt samen met vijf onderwijsinstituten in Cambodja. Deze instituten zijn 
zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan onze samenwerkingsvoorwaarden. Met deze vijf 
onderwijsinstituten bieden wij een breed spectrum van opleidingen aan en is er volop keuze 
voor de studenten. Wij bieden Engelse les via een strikt curriculum aan bij een Australische 
privéschool, alle bacheloropleidingen bij drie gerenommeerde universiteiten in Siem Reap en 
een opleiding horeca en toerisme bij een vakschool in Siem Reap. 
 
8. FINANCIEEL BELEID 
De financiële aanpak van Chance2Study is gebaseerd op stabiliteit en transparantie. Wij betalen 
het collegegeld direct aan de onderwijsinstellingen. Opleidingen worden pas gestart als er 
genoeg fondsen zijn geworven. Wil je inzicht in onze bestedingen of wil je ons financieel plan of 
jaarverslag opvragen, neem dan contact met ons op. 
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9. BESTUUR 
Chance2Study wordt vanuit Nederland bestuurd. Eva de Hartog en Suzanne Kok zijn de 
oprichters en hebben de stichting sinds de oprichting bestuurd. Door de privésituatie van 
Suzanne heeft ze aangegeven de bestuursfunctie niet langer te kunnen vervullen. Per januari 
2018 zal het bestuur bestaan uit Eva de Hartog en Gijs Heuvingh. Gijs is de partner van Eva en al 
sinds de start van de stichting actief betrokken bij alle activiteiten. 
Voorzitter/Secretaris: Eva de Hartog 
Penningmeester: Gijs Heuvingh 
 
Een vertegenwoordiging van het bestuur gaat minimaal eenmaal per jaar naar Cambodja voor 
het onderhouden van de contacten met de studenten, partnerorganisaties en de 
opleidingsinstituten. 
 
10. JAARPLAN 2018 
 
Herziening/ aanscherping beleid 
Na ruim zeven jaar nemen we in 2018 het beleid en de statuten onder de loep. De lokale 
situatie in Cambodja is veranderd, waardoor een aantal herzieningen in het beleid helpen om 
beter aan te sluiten op de werkzaamheden in de dagelijkse operatie. 
 
Terugblik 2017  
De hoogtepunten van afgelopen jaar zijn de 3 afgestudeerden, de selectie van 5 nieuwe 
studenten, het bezoek van Eva en Gijs aan Cambodja, en de barbecue met alle studenten. 
 
Vooruitblik 2018 
Komend jaar richten we ons op het vasthouden en begeleiden van de huidige studenten. Na hun 
afstuderen zullen er weer nieuwe studenten worden geselecteerd. Het streven is om 2 tot 4 
nieuwe studenten te selecteren in 2018. Verder zullen we de huisstijl en de communicatie 
oppakken. 
 
Politieke situatie 
In 2018 worden de verkiezingen gehouden in Cambodja. De huidige machthebber heeft veel 
invloed in het land en heeft in 2016 en 2017 in de voorverkiezingen een aantal ingrepen gedaan 
en wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor het land een één-partij staat is geworden, wat het 
meeste weg heeft van een dictatuur. We hebben geen inzicht in de mogelijke effecten voor het 
werk van Chance2Study. Tot op heden denken we dat dit minimaal zal zijn en dat we de 
ondersteuning van studenten gewoon kunnen voortzetten. Indien hier wijzigingen in komen, 
dan wordt dit via nieuwsbrieven en email aan onze stakeholders gecommuniceerd.  
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Universiteiten  
Momenteel werken we met de universiteiten Build Bright University, Pannasastra University 
Cambodia en University of Southeast Asia. Deze samenwerking verloopt in het algemeen naar 
tevredenheid. Er liggen wat verbeterpunten op het administratie en communicatie vlak van de 
universiteiten ten aanzien van de sponsorprogramma’s. Dit strekt echter buiten onze 
invloedssfeer, anders dan actief vinger aan de pols houden bij onze contactpersonen op de 
universiteiten. 
 
Tot nu toe kunnen we de studenten goed bedienen met deze universiteiten. Zowel in 
kwalitatieve als financiële zin. We staan open voor nieuwe samenwerkingen, maar daar richten 
we ons pas op als de vraag of noodzaak zich aandient.   
 
Een andere onderwijsinstelling waar we sinds de start naar volle tevredenheid mee 
samenwerken, is het Australian Center for Education. Ook daar blijven we actief mee werken en 
de relatie onderhouden.  
 
Ook is er voor de studenten die wij ondersteunen de mogelijkheid om naar de school voor 
toerisme “Paul Dubrule” te gaan. Tot op heden hebben we hier geen studenten ondersteund.  
 
Fundraising  
In de afgelopen jaren hebben we een stabiele basis gevormd op financieel vlak. Via vaste 
donateurs komt er maandelijks een bedrag van ongeveer 200 euro binnen. Vanwege het 
stoppen van het social enterprise project van Eva en Gijs is er een groot bedrag ineens 
binnengekomen in 2016. 
 
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. De 
nadruk zal voornamelijk liggen op het onderhouden van de relaties met de vaste donateurs.   
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11. BUDGET 2018 
 

BUDGET 2018   2017 2018 

INKOMSTEN    (€)  (€) 

Sponsoractiviteiten & fondsen 
 

 2.750  2.500 

Eenmalige donaties 
 

 -    - 

Periodieke donaties 
 

 3.534   2.400  

Interest 
 

 -     -    

Onttrekking reserve  - 4.600 

TOTAAL INKOMSTEN 
 

 6.284   9.500  

    
UITGAVEN       

Operationele kosten 
 

 952   1.000  

Projectkosten   500 

Schoolgeld & studiekosten 
 

 4.281   8.000  

Ingehouden winst  1.051 - 

TOTAAL UITGAVEN 
 

 6.284   9.500  

    
RESULTAAT    1.051   (4.600) 

 

• De inkomsten zijn voorzichtig ingeschat en gebaseerd op de periodieke donaties van de 
vaste donateurs die in december 2017 hebben gedoneerd en de toezegging van 
musQueteer voor sponsoring. Waar de uitgaven de inkomsten overstijgen, wordt een 
onttrekking gedaan aan de reserve zoals aangegeven in het beleidsplan. 

• De operationele kosten, zoals website, hosting, domeinnaam, email en bankkosten zijn 
ingeschat op basis van de facturen van vorig jaar. Deze zullen naar verwachting een 
vergelijkbaar patroon laten zien. In de operationele kosten is een bedrag van 500 euro 
opgenomen voor de bijdrage aan de kosten voor een vliegticket naar Cambodja voor een 
van de bestuursleden. De post schoolgeld en studiekosten is gebaseerd op de 11 studenten 
die nu worden ondersteund en de studenten die in het selectieproces zitten. Voor de 
nieuwe studenten is een ruime schatting opgenomen voor een van de duurste opleidingen. 

• Voor mogelijke uitgaven voor aanpassing huisstijl en juridische kosten is een bedrag van 500 
euro onder projectkosten opgenomen. 

• Hoewel we ons er normaal op richten om in het lopende jaar voldoende fondsen te werven 
voor de uitgaven van datzelfde jaar, zal nu voor het eerst een beroep worden gedaan op de 
reserve. De reserve kent nu een behoorlijke omvang en zal hier geen substantiële impact 
van ondervinden. In lijn met het beleid kunnen we voor alle nieuwe studenten de volledige 
opleiding betalen. Indien de reserve niet meer voldoende zou zijn om een volledige 
opleiding te kunnen financieren, dan zullen we niet starten met nieuwe studenten. Deze 
situatie zal zich de komende jaren nog niet voordoen. 
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