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Een  woord van de voorzitterHet jaar 2006 is een goed jaar geweest voor de kinderen van Vlakteplaas. Stichting KarooCaredie zich statutair richt op het financieel ondersteunen van onderwijsactiviteiten en-voorzieningen  met name in de Kleine Karoo, heeft zich in 2006 onder meer bezig gehoudenmet het financieel ondersteunen van de Kombuis op school. Iedere dag krijgen de 150leerlingen, inclusief de allerkleinste crèche kinderen een warme, gezonde maaltijd. Dejuffrouwen van de school hebben ons verzekerd dat er nu geen leerling meer is die om 10.00uur ‘s morgens in slaap valt boven de schoolbank. Ze zijn gezonder, minder vaak ziek en dusveel actiever en alerter dan voorheen.Een ander belangrijk aandachtspunt in 2006 was de bouw van een gebouwtje met 2 huisjesbestemd voor de conciërge en de koster en hun gezinnen. Toezicht op de school, c.q. hetontstane gemeenschapcentrum is van groot belang. De schrijfster Yvonne Keuls heeft tezamenmet vrienden, familie en lezers 50% van de bouwkosten bijeen gebracht. KarooCare heeft viaeen aanvraag bij Impulsis de andere 50% kunnen betalen. Impulsis is een initiatief vanEdukans, ICCO en Kerk in Actie. Het bestuur stelt de samenwerking met Impulsis zeer opprijs.In 2006 volgden 15 leerlingen met behulp van een studiebeurs middelbaar onderwijs. ViaKarooCare zijn er zeven beurzen ter beschikking gesteld. Van sommige leerlingen bleken deresultaten beduidend minder te zijn dan het jaar ervoor en het hoofd van de middelbare schoolheeft toegezegd voor extra begeleiding van de leerlingen van Vlakteplaas te zullen zorgen. Indecember 2006 zijn geen studiebeurzen voor het schooljaar 2007 toegewezen. Dit besluithebben de juffrouwen en Jans Rautenbach gezamenlijk genomen. De daarvoor doorKarooCare al gereserveerde bedragen worden apart gezet voor drie studiebeurzen voor hetschooljaar 2008.In 2006 is de samenstelling van het bestuur onveranderd gebleven en bestaat uit:Ferdinand B.J. Grapperhaus - voorzitterJohn M. Willemse - secretarisJos M. Nienhuis - penningmeesterMarcel M.G. Burger- algemeen bestuurslid2007 staat in het teken van verdere fondsenwerving ten behoeve van de Kombuis, vanstudiebeurzen, een crèche gebouw, een extra klaslokaal en diverse ondersteuningen in devorm van oog onderzoek, aanschaf brillen, doktersonderzoek en alles wat maar de kwaliteitvan leven van de jeugd van Vlakteplaas verbeteren kan.Mede namens Jans en Almeri Rautenbach en de gehele Vlakteplaas gemeenschap dank ik u voor uw ondersteuning of zoals Jans Rautenbach het zelf zo mooi omschrijft:My opregte dank vir alles wat julle vir Vlakteplaas doen en onthou altyd dat ekjulle so dankbaar is vir julle uitgestrekte hand!
Prof. Mr. F.B.J. Grapperhaus Amsterdam 30 mei 2007voorzitter
KarooCare is aangemeld bij de belastingdienst en de stichting is door de overheid erkend en voldoet aan artikel24 lid 4 Successie wet 1956. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ondernummer 34209670.



Stichting KarooCare

Balans 31 December 2006

31-12-200531-12-2006

in euro'sin euro's

Activa

111809Te ontvangen rente

14978Rabobank

9.00046.000Rabo bedrijfstelerekening

9.26046.887

Passiva

9.26031.444Reservering donaties

015.443Te betalen termijn conciergewoning

9.26046.887



Stichting KarooCare

Resultaatoverzicht 2006

20052006

in euro'sin euro's

Ontvangsten

8.1492.549Donaties studiefonds/beurzen

1.6523.553Donaties kombuisfonds

03.050Donaties crèchefonds

7.22027.059Donaties ter vrije besteding

022.392Donaties concierge-woning / via Yvonne Keuls

018.000Donatie IMPULSIS

117809Rente

17.13877.412

Betalingen

3.0003.000Studiefonds/beurzen

10.00817.500Kombuisfonds

029.338Concierge-woning

05.000Inrichting tweede vleugel

0368Speelgoed en tractaties

13.00855.206

Kosten

2222Kamer van Koophandel

00Bankkosten

2222

4.10822.184Mutatie vermogen

Mr. J. Bakker, een notaris van Allen & Overy heeft de statuten van de stichting kosteloos opgesteld en

verleden.

De Rabobank Almere neemt de kosten van het betalingsverkeer voor haar rekening.

Verder zijn alle overige kosten door de bestuursleden privé betaald.



Stichting KarooCare

Toelichting Balans 

31-12-200531-12-2006

in euro'sin euro's

Reservering donaties

5.1529.260Stand op 1 januari

4.10822.184Mutatie boekjaar

9.26031.444Stand op 31 december

Stand van de fondsen

Studiefonds/beurzen

8495.998Stand op 1 januari

8.1492.549Ontvangsten

3.0003.000Betalingen

5.9985.547Stand op 31 december

Kombuisfonds

4.3030Stand op 1 januari

1.6523.553Ontvangsten

4.05314.315Overboekingen

10.00817.868Betalingen

00Stand op 31 december

Crèchefonds

00Stand op 1 januari

03.050Ontvangsten

00Betalingen

03.050Stand op 31 december

Fonds ter vrije besteding

03.262Stand op 1 januari

7.22027.059Ontvangsten

95787Overige opbrengsten minus kosten

4.05314.315Overboekingen

3.26216.793Stand op 31 december

Fonds concierge-woning

00Stand op 1 januari

022.392Ontvangsten

018.000Donatie IMPULSIS

05.000Betaling inrichting tweede vleugel

029.338Betalingen

06.054Stand op 31 december

9.26031.444Totaal Generaal


