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Een  woord van de voorzitter

Het jaar 2008 is een jaar geweest waarin de Stichting KarooCare zich heeft gericht op 
meer projectjes die statutair binnen de doelstellingen vallen. Hierbij gaat het vooral om het 
financieel ondersteunen van onderwijsactiviteiten en onderwijs- en sportvoorzieningen.

De uitbreiding van de activiteiten heeft zich gericht op een crèche in een zogenaamd 
plakkerskamp (huttenverzameling) bij De Rust waar niets aanwezig was en waar 
speelgoed is uitgereikt. Dit betrof een geoormerkte gift van een donateur. 
Een crèche in Groenfontein is mede door samenwerking met Impulsis verblijd met 
speelmaterialen en een gedeeltelijke inrichting. Tevens rijdt er nu een minibusje die de 
allerkleinsten van huis haalt en naar de crèche brengt. In 2009 zal de ondersteuning aan 
beide projectjes in beperkte mate voortgezet worden. 

De Vlakteplaas UCC Primêr nadert zijn voltooiing: de nieuwe crèche, een extra 
schoollokaal, een kleine medische post en een speelplaats zijn inmiddels volop in gebruik. 
Door de bijdragen van de vele donateurs zorgt nu ook een busje dat de allerkleinsten op 
tijd en veilig op de crèche aankomen.

De Kombuis zorgt nog steeds voor 150 warme maaltijden per dag en voor de allerkleinste 
crèche kinderen wordt een speciale maaltijd bereid. KarooCare heeft toegezegd ook in 
2009 de kosten van de Kombuis voor haar rekening te nemen.

Aan het eind van het schooljaar, december 2008 zijn er in totaal 23 studiebeurzen 
uitgereikt. In 2009 zal opnieuw een besluit genomen worden hoe verder hier mee om te 
gaan en zullen ook de eerste leerlingen de middelbare school verlaten. Het bestuur heeft 
Jans Rautenbach laten weten dat KarooCare voor deze schoolverlaters ook in de 
toekomst iets wil blijven betekenen inzake verdere studiemogelijkheden. 

Tot onze grote vreugde heeft het muziekonderwijs een grote impuls gekregen via een 
specifieke gift hiervoor. De oplevering van het verharde sportveld heeft vertraging 
opgelopen maar begin 2009 zal zeker de eerste wedstrijd van de Vlakteplaas jeugd hierop 
gespeeld worden!
Het bestuur waardeert alle grote en kleine bijdragen van haar vele ondersteuners. Zonder 

deze hulp zou Vlakteplaas UCC Primêr niet zijn geworden tot wat het nu is: een 
gemeenschapscentrum voor de hele omgeving.

De samenstelling van het bestuur is in 2008 onveranderd gebleven en bestaat uit:
Ferdinand B.J. Grapperhaus - voorzitter
John M. Willemse - secretaris
Jos M. Nienhuis - penningmeester
Marcel M.G. Burger- algemeen bestuurslid 

Prof. Mr. F.B.J. Grapperhaus! ! ! Amsterdam, 8 juni 2009
voorzitter! ! ! ! ! ! !

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34209670 en wordt 

door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).



Stichting KarooCare

Balans 31 december 2008

31-12-200731-12-2008

in euro'sin euro's

Activa

1.3992.426Overlopende activa

63.57173.529Liquide middelen

64.97075.955

Passiva

64.97075.955Reservering donaties

64.97075.955



Stichting KarooCare

Resultaatoverzicht 2008

20072008

in euro'sin euro's

Ontvangsten

82.48353.722Particuliere donaties

45.00017.500Donaties IMPULSIS

7.0006.400Donaties Ithemba VZW (Vlaanderen)

1.3982.317Rente

135.88179.939

Betalingen projecten

102.33342.666Vlakteplaas

026.261Groenfontein

102.33368.927

Kosten

2227Kamer van Koophandel

2227

33.52610.985Mutatie vermogen



Stichting KarooCare

Toelichting Balans 

31-12-200731-12-2008

in euro'sin euro's

Overlopende activa

1.3992.317Te ontvangen rente

0109Terug ontvangen bankkosten

1.3992.426

Liquide middelen

571499Rabobank

030Rabo tbv Groenfontein

63.00073.000Rabo bedrijfstelerekening

63.57173.529

Reservering donaties

31.44464.970Stand op 1 januari

33.52610.985Mutatie boekjaar

64.97075.955Stand 31 december



Stichting KarooCare

Toelichting Resultaatoverzicht

20072008

in euro'sin euro's

Betalingen Vlakteplaas

4.2555.674Beurzen

12.0005.091Kombuisfonds

80.7743.400Gebouwen en inrichting

5.0000Gezondheidszorg

017.480Busje  

010.881Sport en muziek

304140Overige 

102.33342.666

Betalingen Groenfontein

023.020Busje  

0837Salarissen

02.404Overige 

026.261

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.


