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Voorwoord van de voorzitter
Het jaar 2017 is voor Karunia vooral een opstartjaar geweest. Hoe wil Karunia zich presenteren;
waar kan zij de eerste verbindingen het beste leggen; waar liggen mogelijkheden om het werk
van Yayasan Kristen Wamena (YKW), de eerste partnerorganisatie van Karunia, onder de
aandacht te brengen enzovoorts.
Karunia stimuleert YKW te streven naar financiële onafhankelijkheid. Daartoe werden allerlei
scenario’s besproken en ontwikkeld die later door de voorzitter van Karunia met het bestuur
van YKW zijn gecommuniceerd.
In de tussentijd is Karunia bezig stap voor stap naamsbekendheid te creëren door middel van
presentaties in kerken en scholen en het betrekken van bevriende ondernemers bij het werk.
Ook worden er ambassadeurs gezocht, vooral onder studenten. Inmiddels heeft Karunia een
team van 3 vrijwilligers. De bedoeling is dat met het toenemen van activiteiten en inkomsten
meerdere onderwijspartners door Karunia gefaciliteerd kunnen worden.
Daarbij wordt dan met name gedacht aan het stimuleren van kwaliteitsonderwijs volgens het
concept van YKW wat effectief blijkt te zijn. In de komende periode wordt er verder gekeken
naar mogelijkheden van digitale onderwijsondersteuning via de smartphone. De meeste
docenten hebben wereldwijd immers beschikking over een smartphone.
De eerste perikelen van een opstart zijn achter de rug. De ontwikkelingen naar nieuwe
activiteiten zijn in volle gang en Karunia ziet uit naar een succesvol nieuw werkjaar!

1.

Verslag van het bestuur

1.1
Activiteiten
Communicatie en fondsenwerving
Ambassadeurs
In de loop van het jaar hebben verschillende personen zich aan het werk van Karunia verbonden.
Er is een kernteam ontstaan van vrijwilligers: een onderwijskundige die ervaring heeft met
digitaal onderwijs, een alumnus van de academische Pabo en een website beheerder. Daarnaast
zijn er betrokkenen die het werk een warm hart toedragen en van tijd tot tijd hun steun tonen:
een bedrijfseigenaar in de beton wereld, een alumnus van de IVA en een bijna gepensioneerde
onderwijzer speciaal onderwijs.
Deze groep mensen is enthousiast bezig Karunia te ontwikkelen. De mix van kennis en ervaring
is daartoe ondersteunend.
Fondsen
De bestaande samenwerking met Word&Deed America en Bijzondere Noden (BN) in
Nederland is in 2017 gecontinueerd.
Marketing
Karunia is jong en moet nog opgebouwd worden. Desondanks heeft de stichting inmiddels
verschillende keren in kranten en tijdschriften gestaan (Nederlands Dagblad, Reformatorisch
Dagblad, Gezinsgids, Terdege, Sestra). Ook werden er vanuit Indonesië updates op facebook
gepost.
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Bedrijven
Karunia is in gesprek met bedrijven, ook in overleg met eerder genoemde bedrijfseigenaar en
leden van het bestuur. Er is een avond met bevriende sponsor bedrijven geweest, waaruit bleek
dat er voldoende animo is voor vervolg stappen. Echter, deze zullen pas daadwerkelijk gezet
worden indien het concept van samenwerking met bedrijven duidelijk omlijnd is. Daar wordt
aan gewerkt.
Kerken en scholen
Vrijwilligers uit het team van Karunia verzorgden enkele presentaties op kerken en scholen.
Twee werknemers van YKW uit Indonesië die voor enige tijd in Nederland waren, hebben
eveneens enkele bijdragen geleverd. Van tijd tot tijd verzorgden scholen acties voor Karunia.
Stimuleren van kwaliteitsonderwijs
Uitwisseling studenten en docenten
In 2017 is er één student van Driestar Educatief voor een afstudeerstage naar YKW in Indonesië
geweest. Twee docenten van YKW hebben de cursus christian education bij Driestar Educatief
gevolgd.
Beurzen voor vervolgstudies
In 2017 heeft Karunia geen beurzen voor studenten ontvangen.
On the job training door westers onderwijskundig personeel
YKW heeft één Nederlandse werknemer. Hij en zijn vrouw verzorgen regelmatig lessen en
coachen docenten en studenten. Hun werk is van veel waarde voor de ontwikkeling van de
doelgroep.
1.2
Werving en beheer van gelden
Karunia is in 2017 opgericht en is gedurende dat jaar vooral bezig geweest met het neerzetten
van strategie en het zetten van de eerste stappen in de uitvoering daarvan. Er is daarom nog niet
bijzonder actief ingezet op werving van gelden, alhoewel er wel van tijd tot tijd activiteiten
waren.
Het beheer van de gelden valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van het
bestuur. In samenwerking met een onafhankelijke accountant is de jaarrekening opgesteld. De
beheerskosten bedroegen in 2017 10,4 % van het geworven bedrag.
1.3
Vermogen
In 2017 is er enkele keren financiële steun verleend aan activiteiten van YKW, waardoor er van
de geworven gelden nog een redelijk bedrag beschikbaar bleef. Zodra de in ontwikkeling zijnde
strategie vastligt, zal er ook regelmatiger steun verleend worden.
1.4
Bestedingsbeleid
In 2017 werd YKW gesteund op algemene overheid kosten en uitwisseling van docenten voor
de international class van Driestar Educatief.
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2.

Toekomst

2.1
Activiteiten
De activiteiten zoals die in 2017 plaatsvonden worden in 2018 voortgezet. Dat wil zeggen:
-

Communicatie en fondsenwerving via
o Werven van ambassadeurs
o Fondsen: indienen van projectaanvragen
o Marketing: publiciteit en reclame in (social) media, kranten en tijdschriften
o Bedrijven: oprichten en stimuleren van platformen
o Kerken: presentatie en informatie
o Scholen: participatie bij acties

-

Stimuleren van kwaliteitsonderwijs via
o Uitwisseling van studenten en docenten
o Beurzen voor vervolgstudies
o On the job training op scholen
o Werven van westers onderwijskundig personeel

-

Organisatieopbouw bij partners
o Analyse en advies over structuren en financiële systemen
o Training en coaching

Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden voor de ontwikkeling van digitale
onderwijsondersteuning via smartphones die immers voor velen beschikbaar zijn. Indien deze
ondersteuning functioneel blijkt te zijn, denkt Karunia erover ook andere onderwijspartners te
benaderen. Het bestaande team van vrijwilligers zet zich voor deze acties in.

3.

Organisatie

Naam:
RSIN:
Postadres:
Telefoonnummer:

Karunia foundation
857215048
Burgemeester van Woelderenlaan 62, 4384 LT Vlissingen
0118 478498

KvK-nummer:

67890199

3.1
Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Adviseur:

ds. Gert Jan Baan
dhr. Han Kleppe
dr. ir. Henk Kievit
drs. Netty Baan

Er zijn geen bestuurswisselingen geweest en deze worden in de nabije toekomst ook niet
verwacht. Na een termijn van vier jaar zijn de bestuursleden herkiesbaar. De bestuursleden
ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel is er sprake van vergoeding voor
gemaakte kosten.
Het bestuur is in 2017 drie keer bij elkaar geweest en heeft verder veel online contact gehad.
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3.2
Werknemers
Karunia heeft geen werknemers in dienst. Karunia heeft een team van drie vrijwilligers, wat
zich bezig houdt met het organiseren van activiteiten, promotieactiviteiten, het ontwikkelen van
beleid en het bijhouden van de website. In totaal gaat dit om 0,4 fte.

4.

Begroting
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