Stichting TALENT foundation PvT

JAARVERSLAG
&
JAARREKENING
2020

“Ontdek je talenten en gebruik ze maximaal, niet alleen voor jezelf, maar vooral
om anderen op weg te helpen”
(Motto van Peter van Tilburg, inspirator van de Talent Foundation PvT, waarvan de initialen PvT geborgd
zijn in de naam van de stichting)
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VOORWOORD
2020 was een uitzonderlijk jaar. Een jaar waarin het coronavirus ons allemaal in de greep hield. In de
landen waarin wij talenten ondersteunen was de situatie weliswaar verschillend, maar de impact van
het virus was overal voelbaar en had gevolgen voor onze talenten. Door het sluiten van opleidingen en
/of andere beperkingen lagen hun trajecten in meerdere of mindere mate stil. De landencommissies
hebben ons steeds geïnformeerd over de stand van zaken in hun land, en als er problemen ontstonden
hebben we die gezamenlijk opgelost.
Ook de invulling van onze ambities hebben we noodgedwongen op een lager pitje moeten zetten.
Een van onze ambities was om het aantal talenten te laten groeien. Het streven was om in 2020 door
te groeien naar structurele ondersteuning van 35 talenten/jaar. Door een aantal factoren is dat helaas
niet gelukt. We zijn uitgekomen op de ondersteuning van 24 talenten. Een van de factoren was dat we
gestart zijn met een aantal nieuwe landen, waarbij de afspraak geldt dat we altijd met 2 talenten
beginnen. Dit om over en weer ervaring op te doen. Na een succesvol begin wordt in deze landen het
komend jaar het aantal talenten uitgebreid. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is wel dat er
voldoende financiële ruimte beschikbaar komt door sponsorwerving. Bij minder ruimte zijn er
vanzelfsprekend ook minder mogelijkheden. Een andere belemmerende factor was dat het voor de
landencommissies lastiger was om in coronatijd in contact te komen met potentieel nieuwe talenten.
Om financiering beschikbaar te hebben voor nieuwe talenten heeft het bestuur de activiteiten voor
het werven van sponsoren vanaf 2019 geïntensiveerd. Per jaar willen we minimaal € 20.000,verwerven, zodat er elk jaar in ieder geval 6 nieuwe talenten kunnen starten. Twee bestuursleden
houden zich hier specifiek mee bezig. Maar door de coronacrisis zijn ook de activiteiten voor het
werven van sponsoren bemoeilijkt.
Ons voornemen om ook in 2020 met vertegenwoordigers van de landencommissies rond de tafel te
gaan kon vanwege corona helaas ook niet gerealiseerd worden. De contacten tussen de
landencommissies en de bestuursleden bleven gelukkig goed verlopen en over en weer hebben we
elkaar geïnformeerd en als het nodig was, geholpen.
Wij kijken terug op een bewogen 2020. Ondanks alles hebben we gezien dat een aantal talenten hun
vleugels hebben uitgeslagen. Ze hebben hun talent ontwikkeld en het beste uit zichzelf gehaald. De
huidige talenten ontwikkelen zich het komende jaar verder, hopelijk onder betere omstandigheden.
Met dit jaarverslag willen we u informeren over de algemene stand van zaken, de specifieke
ontwikkelingen in de diverse landen en de resultaten die zijn behaald door de talenten waarvoor in
2020 ondersteuning is gegeven of afgerond. Evenals voorgaande jaren schetsen juist hun verhalen het
beeld van hoe het mogelijk is om jonge mensen een kans op een betere toekomst te geven door de bij
hen aanwezige talenten, ambities en mogelijkheden te ontwikkelen op basis van een tijdelijke
financiële en/of materiële ondersteuning. Om dat mogelijk te maken danken we alle vrijwilligers die
ter plaatse en in Nederland belangeloos tijd, persoonlijke talent en inspiratie beschikbaar hebben
gesteld om dit te realiseren. Het geeft grote voldoening om daar als bestuur mogelijkheden voor te
creëren en richting aan te mogen geven en we kijken dan ook weer met genoegen terug op wat er in
dit jaarverslag over te melden is.
Liesbeth Moerman
Voorzitter Talent foundation PvT
Eindhoven 1 juli 2021
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WAT IS DE TALENT FOUNDATION PvT ?
Wij zijn een kleine stichting die individuele kansarme jonge mensen helpt hun talenten en
vaardigheden te ontwikkelen. Wij ondersteunen talenten in landen waarin een duurzame
landencommissie actief is. Wij verwachten van de talenten dat ze in hun leefomgeving met respect
voor mens, milieu en hun omgeving actief bijdragen aan verbeteringen in hun gemeenschap. Ze stellen
zich daartoe zichtbaar positief en als voorbeeld op om daarmee een olievlekwerking te creëren in hun
omgeving.
HOE WERKT DE TALENT FOUNDATION PvT ?
Betrokken
Door de persoonlijke verhalen van de talenten is het bestuur zeer betrokken bij hun ontwikkeling en
gaat het steeds de uitdaging aan om financiële middelen te verwerven om de talenten te
ondersteunen.
Verbindend
Samen met lokale organisaties bieden landencommissies aan de geselecteerde talenten intensieve
persoonlijke begeleiding, directe materiële en morele steun en nazorg. Dit heeft ook positieve invloed
op hun families en inspireert hun omgeving.
Overzichtelijk
Wij zijn bewust een kleine, doelgerichte vrijwilligersorganisatie. Onze kracht is de koppeling van
sponsoren in Nederland aan de lokale landencommissies, die talenten selecteren en zorgen voor
passende ondersteuning. Dit in nauwe samenwerking met diverse contactpersonen.
Voorwaarden voor onze ondersteuning aan een talent:
• Heeft een leeftijd van 15 - 25 jaar;
• Is talentvol, ambitieus en bijzonder gemotiveerd;
• Heeft een lokale voorbeeldfunctie en is bereid mensen in de omgeving te helpen.
Vertrouwd en efficiënt
De Talent Foundation PvT is sinds meer dan 20 jaar door het Centraal Bureau
Fondsenwerving gecertificeerd en mag op basis van de periodieke toetsing het “CBF
Erkend Goed Doel” logo voeren.
Voor alle door het bestuur te vervullen en geïnitieerde verplichtingen, activiteiten en
diensten zoeken we naar en vinden we vaak vrijwilligers die bereid zijn om hun eigen
talenten en (professionele) mogelijkheden kosteloos in te zetten. Hierdoor zijn de
organisatiekosten structureel minder dan 5%.

BESTUUR
Het bestuur heeft in 2020 acht keer vergaderd. Daarnaast heeft het in augustus de jaarlijkse
strategiebijeenkomst gehouden waarin de koers voor de komende jaren weer centraal stond. Vanwege
corona hebben we de meeste vergaderingen digitaal gedaan zodat de continuïteit gewaarborgd bleef.
De bestuursleden in 2019 waren:
- Liesbeth Moerman – de Groot, voorzitter en contactpersoon voor de landencommissie in Thailand.
- Dick Koster, secretaris en webmaster, actief bezig met sponsorwerving.
- Wouter van der Zandt, penningmeester en contactpersoon voor de landencommissies in Kenia en
Guatemala.
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- Marjanne van Wendel de Joode, algemeen bestuurslid, coördinator communicatieactiviteiten en
contactpersoon voor de landencommissies Malawi en India.
- Lidwien Koopmans, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied communicatie en contactpersoon voor
de landencommissies Malawi en India. Actief bezig met sponsorwerving.

Bestuur per 1-12-2020 vlnr:
Dick Koster (secretaris), Marjanne van Wendel de Joode, Wouter van der Zandt (penningmeester),
Lidwien Koopmans, Liesbeth Moerman (voorzitter).

De vergadering van 14 december 2020 was de laatste keer voor ons bestuurslid Marjanne, die vanaf
2006 een zeer gewaardeerde bijdrage heeft geleverd aan de Talent Foundation. We zullen zo gauw als
het weer mogelijk is op een passende manier terugblikken en afscheid van haar nemen. Tijdens de
vergadering hebben we haar, namens alle bestuursleden en de commissieleden waarmee ze contacten
onderhield en natuurlijk alle talenten waarvoor ze haar bijdrage heeft geleverd, digitaal bedankt en
uitgezwaaid. Gezien het afscheid van Marjanne waren we extra blij om bij deze vergadering Cyriel
Douven als kandidaat-bestuurslid te kunnen begroeten. Hij draait een aantal vergaderingen mee en
gaat met Dick aan de slag om de website te vernieuwen. Op basis van de nadere kennismaking met
het werk van de Talent Foundation zal hij rond de zomer bespreken of we hem als formeel bestuurslid
kunnen aanstellen.
RAAD VAN ADVIES
De Raad van Advies heeft een ondersteunende, signalerende en initiërende taak met betrekking tot
de strategie, het beleid en de bestuurlijke zaken van de stichting. De leden van de Raad van Advies
geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Deze adviezen betreffen onder meer:
•
•

De jaarlijkse evaluatie van beleid en strategie aan de hand van jaarrekening en jaarverslag.
Maatschappelijke ontwikkelingen in charitatieve en Algemeen Nut Beogende Instellingen.
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•

Ontwikkeling van de structuur, organisatie
fondsenwerving en besteding van middelen.

PR/Communicatie ten behoeve van

Het bestuur benoemt de leden van de Raad van Advies voor een periode van 4 jaar.
De leden van de Raad van Advies waren in 2020:

Pieter-Marijn van der Velden

•
•
•

Jan van de Sande

Ralph Otte

Pieter-Marijn van der Velden, directeur van Het Inventief, een bureau voor strategisch
communicatieadvies
Jan van de Sande gepensioneerd socioloog met meer dan 30 jaar ervaring in
begeleiding/ondersteuning van zorgorganisaties en aanverwante netwerken
Ralph Otte, Corporate Vice President Global Human Resources bij ASMI.

Eind 2019 is er een vacature ontstaan in de Raad van Advies. Op de valreep van 2019 hebben we na
een aantal verkennende en inspirerende gesprekken gehoord dat Ralph Otte wil toetreden. Vanwege
de corona maatregelen was het in 2020 helaas niet mogelijk om een overleg met de Raad van Advies
te hebben. Zo snel als mogelijk wordt deze gepland in 2021.

TRANSPARANTIE
Op de website http://talentfoundation.nl wordt alle openbare informatie rondom de Talent
foundation PvT en de (voorheen) ondersteunde talenten en commissies in de diverse landen actueel
gehouden. Nieuwe activiteiten en andere relevante informatie wordt vermeld op de nieuwspagina.

CERTIFICERING
De Talent foundation PvT is het afgelopen jaar weer getoetst door het Centraal Bureau
Fondsenwerving en heeft opnieuw het CBF-certificaat ontvangen. Dit in het kader van de
Erkenningsregeling Goede Doelen. Dit betekent dat op basis van het eind 2015 vastgestelde nieuwe
validatiestelsel voor de goede-doelen-sector stichting Talent foundation PvT het predicaat “erkend
goed doel ” heeft gekregen. Wij zijn hierover bijzonder verheugd, omdat het CBF-keurmerk voor veel
donateurs een kwaliteitsgarantie is waardoor ze hun bijdrage met vertrouwen schenken.
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ONDERSTEUNING VAN TALENTEN
Algemeen:
In 2020 werden in totaal 25 talenten ondersteund. Hiervan hebben 10 talenten het afgelopen jaar hun
opleiding of andere ontwikkeldoelstellingen afgerond. De andere 15 talenten zijn daar nog volop mee
bezig.
Totaaloverzicht ondersteuning 2020:
Land
Talenten in 2020
Kenia
Thailand
Guatemala
India
Malawi

12
8
1
2
2

Waarvan afgerond
in 2020
6
1
0
2
1

Jaarlijks ontvangt het bestuur informatie over de voortgang van de talenten. Dit gebeurt op
verschillende manieren. Bij de start van een nieuw land, waarbij we altijd met bij voorkeur 2 talenten
beginnen, maken we de afspraak om aan het einde van het eerste jaar uitgebreid te evalueren.
Centraal staan vragen over de talenten, de wederzijdse ervaring met de werkwijze van Talent
foundation PvT en de inschatting over aard en aantal van potentiële talenten. Als dit voor beide kanten
positief uitvalt kunnen we meer talenten verwelkomen. Zo hebben we na de evaluatie met de
landencommissie in Guatemala goedkeuring gegeven voor de start van een tweede talent. Daarnaast
maken de landencommissies elk jaar een voortgangsverslag met foto’s over de talenten. In deze
evaluaties worden ook aandachts- en /of knelpunten aangegeven. Tenslotte wordt het effect van de
ondersteuning van elk talent bij afronding van het ondersteuningstraject geëvalueerd. Zo kunnen we
nagaan of de doelen van de ondersteuning gehaald zijn en als dat niet het geval is, wat daarvan de
oorzaak was. Dit alles dient als input voor het bestuur dat op basis hiervan conclusies trekt en vertaald
naar aanpassingen van de algemene strategie en specifieke werkwijzen om het resultaat van
ondersteuning van talenten in de toekomst te verbeteren.
Hieronder geven we een beknopt overzicht van de talenten in de verschillende landen en besteden we
extra aandacht aan de talenten waarvoor in 2020 onze ondersteuning formeel is afgerond. Door de
impact corona zien we in verschillende landen dat het formeel afronden van de ondersteuning door
Talent foundation PvT helaas niet voor alle talenten betekende dat dit ook samenviel met het afronden
van de opleiding. Dit zal naar verwachting in 2021 gebeuren. Voor een uitgebreide beschrijving van de
achtergrond, geschiedenis en voortgang van alle overige talenten verwijzen wij graag naar onze
website (www.talentfoundation.nl).
Kenia
De meeste van de door de Talent foundation PvT ondersteunde talenten zijn opgegroeid in Moi’s
Bridge, een klein stadje in Uasin Gishu District, ruim 400 km ten noordwesten van Nairobi. In 2020
werden de volgende 12 talenten ondersteund, waarvan 5 talenten hun traject succesvol hebben
afgerond en 1 talent dit jaar eenmalig werd ondersteund.
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Talent

Ambitie/opleiding

Shadrack

Community
Development
Leraar Engels en
Literatuur
Milieukunde
Leraar Wiskunde en
Scheikunde
Verpleegkunde
Bouwkunde
Leraar wiskunde en
scheikunde
Elektronica en
Computerkunde
Verpleegkunde
Electricien
Health Records and
Technology
Groenten teler

Robert
Dennis
Solomon
Viola
Kevin
Lydia
Ian
Isaac
Crescence
Abigael
Nicholas

Aantal jaren
ondersteuning
4

Status
2020
Afgerond

Resultaat
Goed

Investering tot
en met 2020
€ 3200,-

4

Afgerond

Goed

€ 3330,-

3
3

Voortgezet
Afgerond

Goed
Goed

€ 2120,- € 2610,-

3
3
3

Afgerond
Afgerond
Voortgezet

Goed
Goed
Goed

€ 2925,€ 2550,€ 2030,-

3

Voortgezet

Goed

€ 1994,-

2
1
1

Voortgezet
Gestart
Gestart

Goed
Goed
Goed

€ 2400,€ 600,€ 1037,-

Eenmalig

Afgerond

€ 851,-

Wegens corona was fysiek onderwijs in 2020 onmogelijk en voor de meeste talenten waren online
lessen tot eind augustus nog niet functioneel. Alles ging op slot vanaf 15 maart 2020. Een aantal
talenten hebben van hun universiteit wel een aanbod gekregen van online les, maar het bereik was
minimaal omdat simpel weg de meeste studenten in de rurale gebieden niet eens de berichten hadden
ontvangen en of de middelen hebben om online lessen te volgen. De grootste uitdaging was het bereik
van studenten in rurale gebieden zonder netwerk en zonder stroom en zonder laptops!
Hierna een beschrijving van de talenten waarvoor de ondersteuning van hun ontwikkeltraject het
afgelopen jaar is afgerond.
Shadrack: Community Development
Shadrack heeft zijn traject succesvol afgerond. Zijn opleiding werd mede mogelijk gemaakt door een
donatie uit het “Fonds Taube” via kerk De Regenboog van de Protestantse Gemeente Nuenen.
Shadrack is een talent dat erg actief is op zowel de opleiding als daarbuiten. Hij is betrokken als
vrijwilliger bij de Red Cross Society of Kenya in Narok. Ook is hij maatschappelijk actief en wordt gezien
als een rol-model voor de jeugd. Door zijn uitzonderlijke maatschappelijk bijdrage heeft hij de Talent
Award 2019 gewonnen.
Hij besloot om het Talent-award bedrag van 250 Euro te besteden aan de aanschaf van bomen en
fruitbomen. Er worden nog steeds veel te veel bomen gekapt als brandhout en om mee te bouwen en
weinig geplant. Shadrack wilde hier een bijdrage leveren aan een groenere omgeving in de toekomst
en koos ook bomen die vruchten dragen om te eten en bij verkoop inkomen kunnen genereren.
Shadrack is op 23 december virtueel afgestudeerd. Ondanks de corona is het zijn universiteit toch
gelukt om de studenten het nodige onderwijs te geven en hebben ze dus eindexamen kunnen doen.
Een grote prestatie in Kenia waar heel veel dingen stil vielen.
In januari 2021 liet hij weten dat hij terug is in Elgeyo marakwet county in Tambaach and Chebororwa,
waar hij zijn stage had gelopen en een zeer goede indruk had achtergelaten. Hij werkt nu in een
regeringsprogramma voor net afgestuurde studenten in hetzelfde community project waar hij ook
stage heeft gelopen om inwoners van het gebied te adviseren in herbebossing en klimaat bestendige
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landbouw. Hij heeft een jaar contract met goede vooruitzichten voor een vaste aanstelling in de
toekomst. Voor Shadrack is dit een heel goede start.
Hoewel Shadrack’s graduation virtueel was, kon hij er toch samen met zijn familie even van genieten.

Eind december ontvingen we na de afronding van zijn studie een bedank mail gericht aan de
oprichtster van Talent foundation PvT, Yvonne Mulder. Hij schreef onder meer het volgende: “ I am
scripting this letter to convey my honest and genuine gratefulness and appreciation to you and the
entire Pvt Family for sponsoring my studies. The scholarship has been priceless and has helped me in
my educational endeavors. It has also exposed me in identifying my talents and use it in serving
humanity. Indeed it was a privilege being among other students who got a support and I am profoundly
thankful.
Dempte the Covid-19 that was a a threat on academics, God has been faithful all along. I was able to
finish my university education and graduate, though it was done virtually, we still had moment to enjoy
as a family for this far. As a family we are so much grateful and humble, we couldn't hide our tears of
joy and happiness. I believe with my completion of studies in Community Development is just but a
beginning of another journey of using the God given talent in serving others, which is also the goal of
Talent Foundation. ….”

Robert: Leraar Engels en Literatuur
Robert liep stage op Sky king academy, Cheptarit Nandi county. Hij genoot ervan om voor de klas te
staan en Engelse les te geven. Hij hoopte dat hij zijn eindexamen nog in 2020 kon afleggen zodat hij in
2021 als leraar kan werken als de scholen weer open zijn. Helaas was hij voor langere tijd weer thuis
nadat hij zijn stage op Sky king academy, Cheptarit in Nandi county, moest staken wegens de
schoolsluiting.
Vanaf augustus 2020 heeft hij zijn stage weer kunnen hervatten omdat de regering toestemming gaf
voor onderwijs voor examenkandidaten. Hij heeft nog 2 semesters te gaan en als er door corona geen
onderbreking meer komt, hoopt hij zijn eindexamen te kunnen doen in december 2021.
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Solomon: Leraar Wiskunde en Scheikunde
Solomon heeft zijn opleiding succesvol afgerond. Zijn opleiding werd mede mogelijk gemaakt door
een donatie uit het “Fonds Taube” via kerk De Regenboog van de Protestantse Gemeente Nuenen.
Aan het begin van het jaar heeft hij al zijn theorielessen en opdrachten afgerond en liep hij zijn laatste
stage op Itigo secondary school in Nandi county. De school werd gesloten terwijl hij nog 2 weken stage
moest lopen, maar de universiteit besloot toch de uitslag vast te stellen. Hij is nu afgestudeerd en heeft
op dezelfde school een baan als leraar aangeboden gekregen, die start als de sluiting vanwege corona
stopt. Daar gaat hij werken totdat de Teachers Service Commission hem ergens in Kenia plaatst op een
vaste instelling.
Hij schrijft ons hierover het volgende:
“I have a graduated in the faculty of education science as a mathematics and chemistry teacher with a
degree of second class upper division. I have been offered a contract at Itigo girls secondary school
where I did my last placement as I wait to be employed by the teachers service commission of Kenya.
Due to the outbreak of Covid 19 we might probably resume teaching in January 2021 as per current
order from the ministry of Education. Am really grateful for the chance I got from our sponsors via the
Talent Foundation who contributed to my success in my academic career band in life general.”
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Viola: Verpleegkunde
In januari 2020 ging Viola aan het werk op Maternal Child Health (MCH) Kitale waar pasgeborenen hun
eerste inentingen tegen Tuberculose en polio krijgen. Viola is een gedreven hardwerkende student die
hart voor haar patiënten heeft. Ze krijgt veel complementen van haar dorpsgenoten, die regelmatig
behandeld worden in dit regeringsziekenhuis, waar de meeste Kenianen die goede dure privé
ziekenhuizen niet kunnen betalen, naartoe gaan. Kitale referral Hospital is het dichtstbijzijnde
ziekenhuis van Moi’s Bridge, op ongeveer 25 km afstand. Door corona werden haar activiteiten vanuit
de opleiding en het ziekenhuis stil gelegd. Eerst vanwege corona en daarna, voor de tweede keer, door
stakend personeel in het Kitale district hospital. Het personeel heeft te weinig persoonlijk
beschermingsmiddelen tegen Covid 19 en als ze ziek worden kunnen ze zelf niet eens de kosten van
een Corona behandeling in het ziekenhuis betalen! Ze zijn bang omdat collega’s overleden zijn of de
toegang tot het ziekenhuis geweigerd werd en omdat ze geen aanbetaling konden doen voor een
opname. Voorlopig heeft Viola alleen theorielessen op school. Zij zit nu in het derde en laatste jaar.
Waarschijnlijk zal Viola door de opgelopen vertraging wat later afstuderen dan gepland.

Viola links vooraan met mede-studenten voor het ziekenhuis
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Kevin: Bouwkunde
Kevin volgde de studie Building technology aan het Rift valley technical institute in Eldoret. Zijn
opleiding werd voor periode 2018-2020 mede mogelijk gemaakt door Hurkmans Groep.
Vanaf januari 2020 heeft hij 3 maanden stage gelopen bij het bouwbedrijf Bamco. Hier waren ze een
nieuwe Engelse school, Nova Schools, in Eldoret aan het bouwen. In 2020 wilde hij zijn eerste
zelfstandige project doen: namelijk de bouw van goed sanitair voor zijn moeder. Ook hier gooide
corona roet in het eten. Kevin heeft moeten wachten tot het weer mogelijk was om zijn laatste
semester af te sluiten en zijn eindexamen af te leggen in Eldoret.
De opleiding is vanaf januari 2021 weer fysiek herstart. Hij moet eind februari zijn eindexamen
afleggen. Tussendoor doet hij kleine klussen in de bouw om geld te verdienen.

Nicholas: Groenten teler
Nicholas is een jonge man van 26 jaar. Hij werd opgevoed door zijn alleenstaande moeder samen met
zijn 4 broers en zus. Hij is de vierde in de familie. Hij kon toen hij in 2015 de middelbare school afmaakte
niet verder met een opleiding omdat er geen geld was om het schoolgeld te betalen. Hij verbouwt
groenten en tomaten bij zijn ouderlijk huis op de berg. Daar is het echter heel moeilijk om water te
krijgen voor irrigatie, omdat het grondwater erg diep zit. Hij heeft een put van 25 meter gegraven waar
hij met een emmer en touw het water omhooghaalt om het land te bevloeien en groenten te
verbouwen. Dat werkt goed als het grondwater hoog genoeg is. In het droge seizoen droogt de put
echter op en gaat hij met een geleende ezel en kar water halen, 3 km lager in het meer. Samen met
zijn broers heeft hij de put geslagen in een paar maanden tijd. Hij heeft een kamer gehuurd, die in een
lagergelegen gebied is, langs de weg waar veel mensen wonen en langskomen. Daar verkoopt hij
brandhout, houtskool en zijn eigen verbouwde groenten en suikerriet.
De landencommissie Kenia zag dat het een zeer actieve en sociale jongen is die echt initiatief neemt
om vooruit te gaan, niet alleen voor zichzelf, maar voor zijn hele gezin. Het water uit de put halen kost
erg veel energie en tijd, die hij dan niet in zijn andere activiteiten van verkoop en kan stoppen. Het
idee was om hem een eenmalige ondersteuning te geven met:
•
Waterpomp met een generator
•
Waterpijpen en tuinslangen met sprinklers
•
Aanschaf van een ezel met kar
•
Aanschaf watervaten
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Hiermee zal zijn handel een flinke boost krijgen en kan hij op eigen kracht inkomen genereren om zijn
bedrijfje uit te bouwen, zijn eigen toekomst vorm te geven en zijn familie en later eigen gezin te
ondersteunen. Hij is daarmee ook een groot voorbeeld voor de mensen om hem heen, omdat ze zien
dat als je de inzet hebt om iets te bereiken dat ook kan lukken.
Nicholas was erg onder de indruk van het feit dat hij deze eenmalige ondersteuning kreeg. Hij heeft
een ezel en een kar gekocht. Hij is blij met de ezel en er dagelijks mee op pad. In Kitale heeft hij samen
met de commissie een generator aangeschaft. Ook hebben ze watertonnen en Jerrycans in Moi’s
Bridge gekocht. Deze werden direct met de ezelkar naar huis gebracht. Nicholas is nog steeds in de
wolken.

Inkopen vervoeren met de ezel en uitzoeken van generator in Kitale
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Hieronder zie je de bedankbrief van Nicholas:

Thailand
Het Noorden van het Koninkrijk Thailand is een bergachtig gebied, doorsneden door rivierdalen en
valleien. In de lagere en natte delen wordt al eeuwenlang rijst verbouwd. De talenten hier hebben de
ambitie zich te ontwikkelen buiten het berggebied om zich te onderscheiden en breder in te zetten. In
2020 werden 8 talenten ondersteund. Voor 1 talent is in 2020 de ondersteuning afgerond.
Talent

Ambitie/opleiding

Orrapan
Tawatchai
Nuttida

Engels
Fysiotherapie
Agriculture
Production
Ingenieur
Verpleegkunde
Voedingsdeskundige
Agriculture
Computer Science

Orrapan
Siraphob
Thanatthaep
Methini
Rioma

Aantal jaren
ondersteuning
5
6
4

Status
2020
Afgerond
Voortgezet
Voortgezet

Resultaat
Goed
Goed
Goed

Investering tot
en met 2020
€ 3000,€ 3828,-€ 2792,-

3
3
3

Voortgezet
Voortgezet
Voortgezet

Goed
Goed
Goed

€ 1875,€ 1875,€ 1875,-

2
1

Voortgezet
Gestart

Goed
Goed

€ 1266,€ 369,-
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Thailand heeft als land weinig tot geen last gehad van corona, maar de talenten hebben er door allerlei
restricties in het onderwijs wel degelijk last van gehad Er zijn wel maatregelen met een landelijke
strekking geweest waar iedereen hinder van ondervond en ook onze talenten moesten soms een
periode online hun studie volgen. Het vinden van stages was moeilijker of is soms vertraagd. Maar
over het algemeen hebben de studies er niet onder geleden
Hieronder een beschrijving van het talent dat haar traject het afgelopen jaar heeft afgerond.
Orrapan: Engels
Orrapan heeft haar studie deze zomer succesvol afgerond: ze is met goede cijfers geslaagd! Haar
opleiding werd mede mogelijk gemaakt door een donatie uit het “Fonds Taube” via kerk De Regenboog
van de Protestantse Gemeente Nuenen.
Gelukkig heeft zij nog wel stage kunnen lopen en dus ervaring kunnen opdoen in de toeristensector.
In de commerciële dienstverlenende sector zal zij kans maken op het vinden van een baan. Op het
moment dat de toeristensector weer aantrekt zal zij hier ook zeker een baan kunnen vinden.
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Rechts staat Orrapan achter de receptie van een hotel in de stad Chiang Mai.

De landencommissie ontving van haar het onderstaande bedankmailtje:

Thank you so much for supporting. It hard to find work now. Because of Covid 19, everything
is changed. Thank you for help me. I really thank you. 🙏🙏🙏
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Guatemala
Guatemala is een land in Centraal-Amerika, met een uitermate gevarieerd landschap. In het midden
en noordwesten van het land bevindt zich een hoogvlakte met berg- en vulkaantoppen tot boven 4000
meter hoogte. In departement Petén bevinden zich de beroemde Mayaruïnes van Tikal. De zuidelijke
kuststreek en het westen van Guatemala zijn relatief vlak en worden intensief gebruikt voor het
verbouwen van suikerriet, fruitteelt en veeteelt.
In 2018 is stichting Talent foundation PvT in samenwerking met Stichting Nuenen-Guatemala gestart
met de ondersteuning van een tweetal talenten in Tucurú, een plaats met 30.000 inwoners in het
hoogland van Guatemala. In 2020 werd 1 talent ondersteund. Hij vervolgt zijn opleiding.
Talent
Aris

Ambitie/opleiding
Social Work

Aantal jaren Status
ondersteuning 2020
1
Gestart

Resultaat
Goed

Investering tot
en met 2020
€ 1258,-

India
India is een rijk land….dat is ook zo, maar de armen worden aan hun lot overgelaten. Van de 1,3 miljard
inwoners leven er 400 miljoen onder de armoedegrens. Talent Foundation PvT is een samenwerking
aan gegaan met de Franciscan Sisters of St. Joseph, een Indiase R.K. congregatie van 560 zusters, die
scholen, kindertehuizen, medische hulpposten en bejaarden tehuizen hebben. Zij hebben
voornamelijk vestigingen in de zuidelijke staten Andhra Pradesh en Tamil Nadu met de hoofdvestiging
(het moederhuis) in Chennai, de hoofdstad van Tamil Nadu.
In 2018 zijn we in India gestart met de ondersteuning van een tweetal talenten. Voor beide talenten is
de ondersteuning voor hun traject in 2020 afgerond.
Talent

Ambitie/opleiding

Gnana Gracy
Jennefir

Accountancy
Accountancy

Aantal jaren
ondersteuning
3
3

Status
2020
Afgerond
Afgerond

Resultaat
Goed
Goed

Investering tot
en met 2020,€ 1755,- € 2040,-

De afronding van de ondersteuning voor Gnana Gracy en Jennifer betekent helaas ook het einde van
de ondersteuning van talenten in India. Onze belangrijkste contactpersoon en lid van de
landencommissie in India had er moeite mee om conform de vastgestelde werkwijze van Talent
foundation PvT te werken. We konden hierover niet tot overeenstemming komen en hebben tot onze
spijt gezamenlijk moeten besluiten om de samenwerking te beëindigen. Met dank en wederzijds
respect hebben we afscheid van elkaar genomen.
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Malawi
Malawi is één van de armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een
zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het
lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie dramatisch. Daaroverheen is
de aidsepidemie gekomen, die een belangrijk deel van de economisch productieve midden generatie
heeft weggevaagd.
Het coronavirus heeft grote impact. De situatie in Malawi is slecht, zeker in de gebieden waar onze
talenten wonen. De beslissingen die de regering van Malawi neemt in het kader van corona hebben
grote gevolgen voor de bevolking. Los daarvan krijgen we berichten die erop wijzen dat de bevolking
van Malawi het heel moeilijk heeft.
In 2018 zijn we, in samenwerking met de Stichting Het Goede Doel, in Malawi gestart met de
ondersteuning van een tweetal talenten. Beide talenten zijn in 2020 nog bezig met hun traject. Voor 1
talent is het traject dit jaar afgerond.
Talent

Ambitie/opleiding

Kenneth

Kippenfokkerij
starten
Juridische opleiding

Anne

Aantal jaren
ondersteuning
3

Status
2020
Afgerond

Resultaat
Goed

Investering tot
en met 2020
€ 3150,-

3

Voortgezet

Goed

€ 2310,-

Kenneth: Kippenfokkerij
Kenneth is een jongeman uit Ndirande, Blantyre, Malawi. Hij is enig kind van een tienermoeder.
Moeder Maureen heeft de zorg en opvoeding van Kenneth alleen gedaan onder zeer armoedige
omstandigheden.
Na het afronden van zijn middelbare school is hij als ondernemer begonnen. Hij liet zich niet uit het
veld slaan, toen bleek dat hij niet verder kon studeren. Hij kreeg van zijn grootmoeder één kip en hij
leende een haan om een kippenfarm te starten.
Vanaf 2018 wordt hij als talent door Talent foundationPvT ondersteund en nu, na 2 jaar, is zijn bedrijf
al behoorlijk succesvol. Het aantal kippen is fors uitgebreid; zijn kippenfarm bestaat gemiddeld uit 200
kippen waarvoor hij een nieuw onderdak, kippenhok/Khola, heeft gebouwd.
Kenneth is er hierdoor in geslaagd om extra steun aan zijn familie te geven. Bovendien draagt hij bij
aan de ontwikkeling en werkgelegenheid van andere enthousiaste jongeren om ze in zijn bedrijf stage
te laten lopen. Hij leert een drietal jonge talenten het vak en draagt zijn kennis belangeloos over. Zij
helpen Kenneth ook bij de verkoop van de kippen op de markt. Gemiddeld werden er in 2019 ca. 30
kippen per dag verkocht.
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In 2020 heeft Kenneth zijn Business Management diploma behaald en hij wil in aanvulling hierop zijn
computervaardigheden verbeteren. Hij was ingeschreven en gestart op de lokale computerschool
maar door de pandemie heeft hij vertraging opgelopen. (Hij kan de computer nauwelijks gebruiken en
heeft geen internet).De vertraging komt vooral omdat de overheid alle scholen heeft gesloten en
sociale bijeenkomsten niet toegestaan zijn. Eind 2020 is de computeropleiding weer van start gegaan.
De pandemie heeft ook de bedrijfsvoering beïnvloed en wel zodanig dat hij het aantal kippen niet
verder kan uitbreiden. Kenneth heeft er wel voor gezorgd dat hij wat geld op de bank heeft gezet om
het bedrijf niet in gevaar te brengen. Uit alles blijkt dat hij een goed inzicht heeft in zakendoen en een
levensvatbaar bedrijf heeft opgezet.
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DE PETER VAN TILBURG AWARD
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum werd in 2016 door de oprichtster van Talent foundation PvT,
Yvonne Mulder-van Tilburg, de Peter van Tilburg Award ingesteld. Aan de landencommissies is ook in
2020 gevraagd om kandidaten voor de Award voor te dragen. Het moet gaan om een talent dat actief
wordt ondersteund of waarvoor de ondersteuning in 2020 werd afgerond. Een talent dat opvallend
bijdraagt aan verbeteringen in zijn of haar gemeenschap en zo een olievlekwerking creëert.
In 2020 is de Award toegekend aan Kenneth in Malawi.
De landencommissie Malawi motiveerde de voordracht als volgt: “Kenneth is na het afronden van zijn
middelbare school als ondernemer begonnen. Hij liet zich niet uit het veld slaan, toen bleek dat hij niet
verder kon studeren. Hij kreeg van zijn grootmoeder één kip en hij leende een haan om een kippenfarm
te starten. …..” Aan zijn activiteiten en ontwikkeling is hieraan voorafgaand al aandacht besteed.
De landencommissie Malawi is van mening dat binnen de cultuur van Malawi, waarin per dag geleefd
wordt, Kenneth’s prestatie bijzonder is. Het getuigt van echte ondernemerskwaliteiten. Temeer omdat
Kenneth deze kwaliteiten ook inzet voor jongeren die weinig kans hebben op de arbeidsmarkt door de
bar slechte omstandigheden in de sloppenwijken waar zij wonen. In die zin is Kenneth een voorbeeld/
rolmodel voor hen.
Het bestuur deelt de mening van de landencommissie. Kenneth heeft zijn talent, zijn
ondernemerschap, ingezet niet alleen voor zichzelf, maar ook om andere jonge mensen vooruit te
helpen door hen leer- en werkervaring te bieden en een onderwijsplatform op te richten.
Er is dan ook besloten om de Peter van Tilburg Award 2020 toe te kennen aan Kenneth. Uit de
voordracht komt naar voren hoe hij op een eigen en bijzondere manier zijn talenten belangeloos inzet
voor anderen. Het bestuur is daar enthousiast over en vindt zijn bijdrage aan de gemeenschap volledig
aansluiten bij onze filosofie. Wij zien in hem een inspirerend voorbeeld.

Het uitreiken van de PvT Award
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VERWERVING EN BESTEDING VAN MIDDELEN
Gedreven door de persoonlijke verhalen van onze talenten gaat het bestuur steeds de uitdaging aan
om nieuwe financieringen te zoeken voor de ondersteuning van de talenten. Zoals uit het financiële
jaarverslag blijkt is de Talent foundation PvT voor de inkomsten naast ontvangst van donaties door
particulieren, grotendeels afhankelijk van sponsoren en opbrengsten uit benefietevenementen. Wij
zijn blij met alle bijdragen die binnenkomen. Voor sponsoring zoeken we naar bedrijven en instanties
die zich verbonden voelen met het talent, het land, het ambacht of de studierichting van de betrokken
talenten.
In totaal is in 2020 € 24.096 aan inkomsten verworven, bestaande uit € 21.600 aan sponsorbijdragen
en € 2.496 aan donaties en giften.
In totaal werd € 19.678 van de beschikbare middelen uitgegeven aan structurele ondersteuning van
talenten. Daarnaast was er € 265 nodig voor de werving van inkomsten en € 390 voor beheer en
administratie.
In bovenstaand gedeelte hebben we verteld over de algemene stand van zaken, de specifieke
ontwikkelingen in de diverse landen en de resultaten die zijn behaald door de talenten waarvoor de
ondersteuning in 2020 is gegeven of afgerond. In het volgende gedeelte besteden we aandacht aan de
Jaarrekening over 2020.

------------------------------------
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JAARREKENING
De jaarrekening op de volgende pagina’s is opgesteld conform de richtlijnen in CBF-document “Richtlijn
C2 Kleine fondswervende organisaties”, gepubliceerd in mei 2016 en aangepast in 2018.

KERNCIJFERS LAATSTE 10 JAAR

Jaar

Inkomsten

Uitvoeringskosten

Aantal
Talenten

Besteed
aan Talenten

Vermogen
31 december

2011

€ 11,820

€ 1,351

42

€ 25,056

€ 93,221

2012

€ 18,189

€ 1,718

35

€ 26,971

€ 82,721

2013

€ 10,216

€ 1,232

28

€ 19,421

€ 72,283

2014

€ 24,134

€ 1,006

30

€ 17,040

€ 78,396

2015

€ 18,219

€ 1,626

23

€ 22,727

€ 72,490

2016

€ 7,642

€ 1,003

27

€ 18,378

€ 60,456

2017

€ 9.504

€ 769

24

€ 18.573

€ 50.588

2018

€ 14.307

€ 782

39

€ 29.685

€ 54.303

2019

€ 17.770

€ 688

30

€ 25.147

€ 43.486

2020

€ 24.096

€ 655

25

€ 19.678

€ 62.148

22

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
– Nog te ontvangen sponsorbedragen 2020
– Nog te ontvangen sponsorbedragen na 2020
– Nog te ontvangen spaarrenten

LIQUIDE MIDDELEN
– Banken in rekeningcourant
– Spaarrekeningen

TOTAAL ACTIVA

31 december 2020
€

31 december 2019
€

782
31.523
0
---------32.305

1.700
17.122
6
---------18.828

10.584
19.260
---------29.843

1.404
23.253
---------24.657

62.148
=======

43.486
=======

27.604
32.570
---------60.174

20.109
14.632
---------34.741

1.724

8.745

250

0

62.148
=======

43.486
=======

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
– Reserves
Continuïteitsreserve
Overige reserves

– Fondsen
Bestemmingsfonds Taube
KORTLOPENDE SCHULDEN
– Nog te betalen voor talenten in boekjaar 2020
TOTAAL PASSIVA
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TOELICHTING OP DE BALANS
Reserves
De continuïteitsreserve per 31 december 2020 ad € 27.604 betreft de reservering uit de liquide middelen
van Stichting Talent voor de doorlopende verplichtingen aan de per eind 2020 ondersteunde talenten.
Het totaalbedrag van deze verplichtingen bedraagt € 29.328, waarvan een bedrag van € 1.724 is
gereserveerd vanuit toegezegde sponsoring door bestemmingsfonds Taube.
Het totaalbedrag aan doorlopende verplichtingen per eind 2020 is als volgt samengesteld:

Gebudgetteerde bedragen in €
2021
2022
2023
2024

Land

Talent

Guatemala

Aris
Berverlin

1.200
838

Denis
Lydia
Ian
Isaac
Crescence
Abigael
Sharon

770
794
824
400
600
1.037
947

Kenia

Malawi

Thailand

Kenneth
Anne
Edward
Clarence

2020

600
838

838

838

Totaal
1.800
3.352
770
1.276
1.352
400
1.200
1.037
1.894

482
528
600
947

250
840
1.070
1.080

Tawatchai
Nuttida
Orrapin
Siraphob
Thanatthaep
Methini
Rioma
250

414
477
750
750
750
844
738
15.123

920
880

375
375
375
844
738
8.502

1.120
1.130

840
3.110
3.090

422
738
4.248

414
477
1.125
1.125
1.125
2.110
2.583
29.328

369
1.207

Het openstaande bedrag voor 2020 ad € 250 is de bijdrage door Stichting Talent verbonden aan de
Talent Award, die in 2020 is toegekend aan Malawi talent Kenneth.
De overige reserves bedragen € 32.570 per 31 december 2020; deze reserves zijn vrij beschikbaar en
zullen zoveel mogelijk aangewend worden voor ondersteuning van nieuwe talenten in het programma
van stichting Talent.
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Fondsen
Gelden beschikbaar gesteld door sponsoren en opbrengsten uit evenementen kunnen zijn
ondergebracht in bestemmingsfondsen, op basis van de door sponsoren en evenementen aangegeven
specifieke aanwending van hun gelden.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de talenten die gekoppeld zijn aan de bestemmingsfondsen
en de budgetten versus bestede bedragen in 2020:

Bestemmingsfondsen
Fonds Taube – Talenten in Kenia en

Budget per

Budget

Besteed

Budget per

Thailand

1-1-2020

2020

2020

31-12-2020

K45 Denis

1.380

610

610

770

K46 Solomon

1.030

1030

750

0

K44 Brian

500

500

0

0

K37 Shadrack

950

950

950

0

K41 Robert

840

840

840

0

T21 Thanatthaep

1.875

817

845

477

T18 Nuttida

1.294

817

845

477

T16 Tawatchai

438

438

433

0

T19 Orrapan

438

438

433

0

8.745

6.440

5.706

1.724
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk 2020

Baten
- Donaties en giften
- Sponsoring
- Evenementen
- Rentebaten
Som van de baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Structurele steun talenten
Werving baten
- Kosten fondswerving
Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo van baten en lasten

Begroot 2020

Werkelijk 2019

€

€

€

2.496
21.600
0
0

2.000
24.600
0
0

3.061
14.524
178
6

24.096

26.600

17.770

19.678

29.054

25.147

265

300

272

390
20.334

500
29.854

416
25.834

3.762

-3.254

-8.065

Bestemming saldo van baten en
lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsfonds
- Overige reserves

7.495
-7.021
17.938
18.412

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
In 2020 werd een positief resultaat behaald van € 3.762 tegen een begroot negatief resultaat van
€ 3.254. Het verschil kan grotendeels verklaard worden uit het feit dat er ruim € 9.000 minder is besteed
aan structurele steun aan talenten, vooral doordat de aanwas van nieuwe talenten stagneerde onder
de covid19-pandemie.
De belangrijkste elementen van het resultaat worden onderstaand toegelicht.
Baten
De baten uit sponsoring bedroegen in 2020 € 21.600, waarvan een bedrag van € 7.021 afkomstig is uit
het Fonds Taube, opgericht uit de erfenis van de in 2017 overleden mevrouw Taube.
Daarnaast mochten we van Hurkmans Groep € 850 ontvangen voor ondersteuning van talent Kevin in
Kenia, van MATT Talent € 827 voor ondersteuning van talent Lydia in Kenia, van Autobedrijven
Verdonk € 1.050 voor ondersteuning van talent Kenneth in Malawi en van LaBaCo € 782 voor
ondersteuning van talent Ian in Kenia.
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Lasten
Besteed aan doelstelling
In 2020 werd € 19.678 besteed aan de doelstellingen van de stichting, dat is € 9.376 minder dan het
begrote bedrag van € 29.054.
De verklaring hiervoor is hierboven reeds aangehaald: de aanwas van nieuwe talenten stagneerde
onder de covid19-pandemie.
Het bestedingspercentage lasten is (€ 19.678 / € 20.334) * 100% = 97%.
Dit betekent dat 97% van de uitgaven van Stichting Talent foundation PvT ten goede is gekomen aan
de doelstelling: ondersteuning van de talenten in het programma.
Conform het vastgestelde beleid heeft de ondersteuning van de talenten plaatsgevonden in de landen
waar de Stichting landencommissies heeft: Guatemala, India, Kenia, Malawi en Thailand.

Guatemala
India
Kenia
Malawi
Thailand

2020
€
1.257
1.081
8.974
2.600
5.766
---------19.678

2019
€
1.000
1.442
13.722
1.680
7.084
---------25.147

De landencommissies zijn conform de statuten ingesteld en werken samen met betrouwbare lokale
intermediairs. In de halfjaarlijkse rapportages van de landencommissies wordt verslag gedaan van de
vorderingen in de ontwikkeling van de talenten en de financiële ondersteuning hierbij.
Werving baten
De kosten voor het werven van baten bedroegen € 265, zijnde de CBF-erkenningsbijdrage 2020
categorie A voor kleine fondswervende organisaties.
Beheer en administratie
De kosten voor beheer en administratie bedroegen € 390, onder meer bestaande uit een bedrag van €
201 voor de kosten voor websitebeheer en mailaccounts en daarnaast bankkosten ad € 165.

Het bestuur is zeer kritisch op de ontwikkeling van de organisatiekosten en de kosten van
fondsenwerving en projecten. De bestuursleden, de leden van de landencommissies en de intermediairs
zetten zich belangeloos in voor de doelstellingen van de stichting.
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BEGROTING 2021
Begroting 2021
€

Werkelijk 2020
€

Begroting 2020
€

18.653
2.000
0
0
---------20.653

21.600
2.496
0
0
---------24.096

24.600
2.000
0
0
---------26.600

4.038
0
7.372
4.990
6.723
2.000
---------25.123

1.257
1.081
8.974
2.600
5.766
0
---------19.678

2.000
3.265
9.903
4.100
6.786
3.000
---------29.054

300
400
---------700

265
390
---------655

300
500
---------800

Totaal besteding aan doelstelling

25.823

20.334

29.854

Overschot / (Tekort)

(5.170)

3.762

(3.254)

Inkomsten
Sponsoring
Donaties en giften
Benefietevenementen
Rente spaarrekeningen

Bestedingen
Structurele hulp aan talenten
- Guatemala
- India
- Kenia
- Malawi
- Thailand
- Nieuw land via ASMI

Organisatiekosten
- Kosten eigen fondswerving
- Kosten beheer en administratie

Toelichting begroting 2021
1. Totaal wordt in 2021 € 25.823 begroot voor besteding aan de doelstelling van de Stichting bij een
totaal van € 20.653 aan begrote inkomsten. Hiermee komt het begrote tekort op € 5.170. Dit tekort
zal ten laste komen van de vrije reserves, die op 31.12.2020 in totaal € 32.570 bedroegen.
2. De inkomsten uit sponsoring zijn voor 2021 begroot op € 18.653, bestaande uit de reeds
toegezegde bedragen van € 16.653 en van € 2.000 uit nieuw te werven sponsors.
3. De begrote bedragen voor ondersteuning per land bestaan uit de reeds gereserveerde bedragen
voor actieve talenten, alsmede een bedrag van € 2.000 voor de 2 nieuwe talenten die naar
verwachting in 2021 per land in het programma wordt opgenomen.
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