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1. Doelstelling  

 

De statutaire doelstelling van Stichting Dom-ray luidt: 

 

De stichting heeft ten doel het werven van fondsen en realiseren van projecten ter 

ondersteuning van hulpbehoevenden in ontwikkelingslanden, met name ook ten behoeve van 

wezen en kansarme kinderen danwel jongvolwassenen in Cambodja, met al hetgeen daartoe 

behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Om dit doel te bereiken, werkt Stichting Dom-ray samen met internationale en Cambodjaanse 

organisaties en financiert zij diverse lokale Cambodjaanse projecten.  

 

Stichting Dom-ray heeft geen winstoogmerk. Alle verworven fondsen worden besteed om de 

doelstellingen van Stichting Dom-ray te bereiken. 

 

2. Aanleiding voor de oprichting van de Stichting 

 

In de zomer van 2006 heeft Emily Cohen op 18 jarige leeftijd voor de eerste keer 

vrijwilligerswerk verricht in het tehuis en onderwijscentrum New Future for Children (NFC). De 

situatie in Cambodja, waar kansarme kinderen vaak slachtoffer worden van criminaliteit, 

kinderarbeid en kinderprostitutie, heeft haar toen enorm aangegrepen. Dit heeft haar doen 

realiseren dat organisaties zoals NFC, die veilige huisvesting en/of onderwijs aanbieden, 

belangrijk zijn om te voorkómen dat deze kwetsbare kinderen worden uitgebuit en 

mishandeld. De destijds nijpende financiële situatie van NFC en de vrolijke, gemotiveerde, 

liefdevolle kinderen heeft haar geïnspireerd om na dat eerste bezoek NFC te blijven steunen. 

Begin 2007 werd daarom Stichting Dom-ray opgezet. De stichting heeft als doel kansarme 

kinderen en jongvolwassenen (voornamelijk in Cambodja) een beter toekomstperspectief te 

bieden. 

 

3. Activiteiten 

a. Het werk dat de Stichting verricht 

 

Stichting Dom-ray werkt sinds de oprichting in 2007 samen met haar lokale 

Cambodjaanse partner New Future for Children (NFC). Stichting Dom-ray ondersteunt 

NFC in het uitvoeren van projecten welke het toekomstperspectief van kansarme 

Cambodjaanse kinderen, jongvolwassenen en hun families / communities verbeterd. De 

focus ligt hierbij op onderwijs en community development. Voorbeelden hiervan zijn het 

MidwayHouse – een project dat betaalbare en veilige huisvesting aanbiedt aan studenten 

uit een achterstandssituatie, en het Countryside Education Project – een project dat 

kinderen en jongvolwassenen uit arme gemeenschappen op het platteland de 

mogelijkheid biedt onderwijs te volgen. De Stichting vervult hierbij een financierende en 

tevens een adviserende rol. Daar waar noodzakelijk en daar waar er ruimte voor bestaat 

worden nieuwe projecten opgezet. Daar waar mogelijk worden tevens nieuwe 

samenwerkingsverbanden gestart.  

 

b. Verwachtte werkzaamheden 2019 – 2023 

i. MidwayHouse 

Stichting Dom-ray zal de komende vijf jaar het MidwayHouse blijven 

financieren. Het MidwayHouse is een project dat betaalbare en veilige 

huisvesting aanbiedt aan studenten uit een achterstandssituatie. Een 

tweede doel van het MidwayHouse is om studenten te trainen in 

vaardigheden die noodzakelijk zijn om een succesvolle transitie naar een 

compleet zelfstandig bestaan te kunnen maken. New Future for Children 
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voert het project uit. Stichting Dom-ray heeft een financierende en tevens 

een adviserende rol. 

ii. CountrySide Education Project 

Stichting Dom-ray zal de komende vijf jaar het CountrySide Education 

Project blijven financieren. Het CountrySide Education Project is een project 

dat kinderen en jongvolwassenen uit arme boerendorpen de mogelijkheid 

biedt onderwijs te volgen. Het programma bestaat in 2018 uit Engelse 

lessen en computerlessen, welke in het weekend worden gegeven. Er 

wordt de komende jaren naar gestreefd om dit programma verder uit te 

breiden met zelfstudie-klassen gedurende de week. New Future for 

Children voert het project uit. Stichting Dom-ray heeft een financierende en 

tevens een adviserende rol. 

iii. CoutrySide Education Scholarship Program 

Stichting Dom-ray streeft er naar om de komende jaren zo veel mogelijk 

gemotiveerde en getalenteerde studenten uit het CountrySide Education 

Project een scholarship aan te bieden zodat zij een vervolgopleiding 

kunnen volgen (vakopleiding of universitair). New Future for Children 

selecteert de scholarship kandidaten. New Future for Children begeleidt de 

studenten in aanloop naar en tijdens hun studie. Stichting Dom-ray heeft 

een financierende en tevens een adviserende rol. 

iv. CountrySide Community Development Program 

New Future for Children en Stichting Dom-ray stellen als voorwaarde aan 

het ontvangen van een scholarship (zie vorig punt) dat de student 

gedurende zijn/haar opleiding bijdraagt aan community development. De 

komende vijf jaar zal Stichting Dom-ray fondsen beschikbaar stellen voor 

nader te definiëren projecten, voortkomende uit de ideeën van de studenten 

en hun community, welke de gehele gemeenschap ten goede zullen 

komen. Er kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan projecten welke 

leiden tot financiële vooruitgang, culturele ontwikkeling of verbetering ten 

aanzien van gezondheid en milieu. New Future for Children zal de 

studenten begeleiden en zal de projecten overzien. Stichting Dom-ray heeft 

een financiërende en tevens een adviserende rol. 

v. CountrySide Health and Hygiene Project 

De komende jaren zal worden gestreefd naar verbeterde milieu- en 

gezondheidsomstandigheden in de communities betrokken bij het 

CountrySide Education Project. New Future for Children voert het project 

uit. Stichting Dom-ray heeft een financierende en tevens een adviserende 

rol. 

vi. Fondswerving 

Stichting Dom-ray zal actief fondsen werven om haar projecten te 

bekostigen. 

vii. New Future for Children 

Waar noodzakelijk zal Stichting Dom-ray ook haar lokale Cambodjaanse 

partner New Future for Children financieel ondersteunen.  

 

 

4. Organisatie 

Stichting Dom-ray 

Postadres: Papenweg 122 

   6212 CJ Maastricht 
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Emailadres:  stichtingdomray@gmail.com 

Website: www.stichtingdom-ray.nl  

RSIN:   818238057 

K.v.K.:  14095608 

IBAN:  NL48ABNA0602123801 

Voorzitter: E. Cohen 

Secretaris: P.E.H. Rondagh 

Penningmeester: G.J.H. Stallinga 

 

5. Financieel 

a. Vermogen 

 

Het vermogen van Stichting Dom-ray wordt gevorm door: 

Opbrengsten van de door de stichting georganiseerde activiteiten 

Subsidies en donaties 

Schenkingen, erfstellingen en legaten 

Alle andere verkrijgingen en baten 

 

b. Beheer van het vermogen 

 

Stichting Dom-ray evalueert tezamen met New Future for Children voor welke projecten 

fondsen noodzakelijk zijn. Stichting Dom-ray krijgt tevens op een maandelijkse basis een 

budgetproposal toegestuurd, waarin de geschatte uitgaven worden weergegeven. Op 

basis hiervan bepaalt Stichting Dom-ray welke uitgaven er moeten worden gedaan en 

waaraan zij bijdraagt. Om transactiekosten te drukken worden op een twee- tot 

driemaandelijkse basis transacties naar de Cambodjaanse bankrekening van NFC 

verricht. Als verantwoording worden kwitanties overlegd. Tijdens bezoeken aan Cambodja 

wordt nogmaals gecontroleerd hoe het gedoneerde geld is besteed. 

 

c. Besteding van het vermogen 

 

Het vermogen wordt besteed aan projecten welke bijdragen aan een beter 

toekomstperspectief voor kansarme kinderen, jongvolwassenen en hun families / 

communities in Cambodja. De focus ligt hierbij op onderwijs en community development 

(zie ook punt 3.b. verwachtte werkzaamheden 2019-2023). 

 

Een klein deel van het vermogen wordt uitgegeven aan onvermijdelijke exploitatiekosten. 

Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de kosten voor de betaalrekening, 

transactiekosten, webhosting kosten, etc. De Stichting vindt het belangrijk dat er zoveel 

mogelijk geld bij de begunstigden terecht komt en dat er zo min mogelijk geld aan de 

strijkstok blijft hangen.  
 

Stichting Dom-ray heeft geen winstoogmerk. De verworven fondsen worden besteed om 

de doelstellingen van Stichting Dom-ray te bereiken. 

 

d. Beloningsbeleid en andere kosten 

 

De Stichting is een vrijwilligersorganisatie en er bestaat geen beloningsbeleid voor de 

bestuursleden en/of eventueel andere betrokkenen. Bezoeken aan Cambodja zijn voor 

eigen rekening en worden niet bekostigd door fondsen van de Stichting. 

mailto:stichtingdomray@gmail.com
http://www.stichtingdom-ray.nl/
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e. Begroting 

 

 

Namens de kinderen,  

Bedankt!  

 

 

 

 

E. Cohen, voorzitster 


