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Introductie
Namens het bestuur van Save a Child’s Heart Nederland wil ik iedereen
bedanken voor de ruimhartige financiële steun en voor de organisatie
van succesvolle activiteiten zoals het sponsordiner en de Dam tot
Damloop. Hierdoor was het voor ons mogelijk een prachtige bijdrage te
leveren aan de levensreddende zorg voor kinderen met aangeboren
hartafwijkingen in het Wolfson Medical Center in Israël. Het jaar 2018
was voor Save a Child’s Heart niet alleen een fantastisch jaar door onze
bijdrage aan operatieve ingrepen, missies naar ontwikkelingsgebieden,
training van lokale teams en opzetten van lokale zorgcentra maar ook
door de toekenning van de United Nations Population Award als blijk
van internationale waardering voor onze humanitaire activiteiten. Wij
hopen in het komend jaar via uw gulle bijdrages het levensreddende
werk van Save a Child’s Heart opnieuw krachtig te kunnen
ondersteunen.
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Opbrengsten en kosten

2018

2017

Opbrengsten totaal

141.354

36.502

Donaties van vrienden

23.099

38.307

12.167

(5.674)

106.088

3.869

Kosten totaal

(5.132)

(12.453)

Organisatiekosten events

(1.878)

(1.056)

Wervingskosten

(1.725)

(5.601)

Ontwikkeling website

(1.319)

(5.582)

Bankkosten

(209)

(214)

136.222

24.048

2018

2017

Activa

26.043

28.517

Liquide middelen

26.043

27.987

-

530

Passiva

26.043

28.517

Reserve fondsenwerving

23.978

28.517

Te betalen

1.065

-

Reserve fondsenwerving

2018

2017

24.987

28.517

28.517

20.149

136.222

24.048

(139.761)

(15.680)

Opbrengst artikelen
Donaties events

Netto opbrengst

Balans

Te ontvangen

Saldo per 31 december
Saldo per 1 januari
Opbrengst boekjaar

Financiering hartoperaties/verblijf kinderen
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Toelichting
Algemeen
De stichting Save a Child’s Heart Nederland (hierna: de Stichting) is

Doelstelling en bestemming van
fondsen

onderdeel van de gelijknamige internationale non-profit organisatie
Save a Child’s Heart waarvan de moederorganisatie is gevestigd in
Tel Aviv. De stichting is officieel erkend door de Verenigde Naties. Zie
www.saveachildsheart.com.

De Stichting stelt zich tot doel om fondsen te werven en aandacht te
vragen voor Save a Child's Heart. De missie van Save a Child's Heart is de
levensreddende zorg te verbeteren van kinderen met aangeboren
hartaandoeningen uit ontwikkelingsgebieden. Save a Child's Heart
spoort deze kinderen op door middel van screeningsmissies en
behandelt hen pro deo in het Wolfson Medical Center in Holon.
Daarnaast leidt Save a Child's Heart artsen en verpleegkundigen op uit
ontwikkelingslanden om deze noodzakelijke zorg zelf te leveren in hun
land en zet Save a Child's Heart zorgcentra op in die gebieden.
Met regelmaat maakt de Stichting de geworven fondsen vanuit
Nederland naar Save a Child’s Heart in Israël over voor de financiering
van screeningsmissies, levensreddende hartoperaties en het verblijf van
de kinderen in een fijn huis in Tel Aviv tijdens hun herstel. Save a Child's
Heart verantwoordt deze bedragen in haar jaarrekeningen die op
www.saveachildsheart.com worden gepubliceerd. In 2018 heeft de
Stichting een schenking gedaan van €139,761 aan Save a Child's Heart,
waarmee in 2018 onder meer deze kinderen (Abubeker, Ahmed and
Betelhem) zijn behandeld.
Tevens heeft Save a Child’s Heart in 2018 een vijftal screeningsmissies
uitgevoerd waarbij kinderen ter plekke worden geopereerd, te weten in
Tanzania (2), Zanzibar, Roemenië en Rwanda.
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Activiteiten
De werkzaamheden van de Stichting zijn erop gericht om haar
doelstelling zo veel mogelijk te realiseren met vrijwilligers. In het geval
van specifieke activiteiten huurt de Stichting professionals in tegen
betaling. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding
voor hun inspanningen. Wel kan het bestuur besluiten om in
uitzonderlijke gevallen gemaakte kosten te vergoeden.

Fondsenwerving
Fondsenwerving vindt doorgaans plaats door de werving van “Vrienden”
en het organiseren van “Events”.
In 2018 hebben Vrienden ruim €23.000 aan de Stichting overgemaakt.
De ontvangsten zijn van allerlei aard zoals donaties die zijn opgehaald
ter gelegenheid van een verjaardag of jubileum, bijdragen specifiek ter
financiering van bijvoorbeeld een uitje van de kinderen tijdens hun
herstel en verblijf in Tel Aviv, of de maandelijks terugkerende
ontvangsten van automatische incasso’s.
Daarnaast is met Events nog eens €106.000 opgehaald, onder meer ter
gelegenheid van de Dam tot Damloop waar 50 deelnemers voor
donaties hebben gerend, en tijdens een sponsordiner onder leiding van
Lavinia Meijer die ambassadrice is van de Stichting.
De Stichting heeft vorig jaar geïnvesteerd in een nieuwe website (zie
www.saveachildsheart.nl) en in de aanschaf van artikelen waarmee de
Stichting beoogt om Vrienden te interesseren tot een doen van een
donatie. Eén van die artikelen is de hartverwarmende kruik die in
samenwerking met Lavinia Meijer is ontworpen.
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