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Voorwoord van de voorzitter

Hierbij presenteer ik het jaarverslag van onze stichting Volunteer
Programs Forever (VP Forever) over 2020;
Volunteer Programs Forever is een erkende private stichting in België,
Het doel van de stichting is om wereldwijd onderwijs- en vormingsprojecten op te starten
ter ondersteuning van de lokale gemeenschap.
Wij geloven in de kracht van het wereldwijd verbinden en verenigen van mensen om kennis
te verspreiden en zo ontwikkeling op gang te brengen met als uiteindelijk doel om armoede
te helpen bestrijden. Kennis delen en leermogelijkheden creëren zijn essentieel voor een
duurzame ontwikkeling. Wij richten ons op het helpen van lokale gemeenschappen, om het
beste van hun kunnen eruit te halen en om zo hun volledige potentieel te bereiken.
Het afgelopen jaar begon met de focus op ons pilootproject in Bali, Volunteer Programs Bali.
Tot maart 2020 volgden er elke dag gemiddeld 500 lokale kinderen o.a. Engelse lessen,
culturele programma’s, scholarship programma’s en andere educatieve activiteiten.
Toen viel het doek. In maart 2020 bereikte het corona virus ook Indonesië en het project in
Bali moest stoppen. Vrijwilligers konden niet meer naar Bali komen en alle scholen in het
land moesten dicht. Alle kinderen kwamen toen thuis te zitten, evenals onze lokale
werknemers. Deze konden overigens gelukkig wel van VP Forever hun salaris behouden.
Voor het grootste deel van de Balinese bevolking geldt dat helaas niet, hun inkomen is
volledig weggevallen. Doordat Indonesië zijn grenzen heeft gesloten, is het toerisme op Bali
helemaal stil komen te liggen. Inmiddels zijn wij een jaar later en zien wij de grote gevolgen
hiervan. De Balinezen zijn immers direct, of indirect, afhankelijk van toerisme. Ze leven met
de dag van hun inkomen en moeten daarvan vaak een grote familie onderhouden. Geen
inkomen betekent voor velen op Bali ook geen geld om eten te kopen. Basisbehoeften zoals
rijst en water werd nog meer luxe dan het al was en vele mensen moesten extra leningen
afsluiten om hun andere leningen te kunnen afbetalen. Al met al dus een schrijnende
situatie, met helaas een minstens net zo schrijnend toekomstperspectief. Voorlopig blijven
de grenzen zo goed als op slot, en waarschijnlijk zal het toerisme zeker het hele jaar 2021
nog niet echt op gang gaan komen.
Als stichting onder andere werkzaam op Bali, hebben wij onze aandacht en focus moeten
aanpassen aan de huidige situatie. We hebben hard gewerkt aan verschillende oplossingen
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om de gemeenschap te blijven ondersteunen, op korte en lange termijn.
In dit jaarverslag zullen wij uitgebreid verslag doen van de verschillende
activiteiten die wij hebben uitgevoerd alsook de nieuwe plannen,
concepten en projecten die wij hebben ontwikkeld.
Naast ons werk op Bali hebben wij ons als internationale organisatie
uitgebreid en in andere locaties projecten uitgevoerd. We hebben de
kaders waarin VP Forever versterkt en kunnen nu met trots zeggen dat we onze kaders
(Forever Projects, Forever Learning Centers en Forever Label) dankzij onze Forever
Community krachtig kunnen neerzetten en nog meer impact kunnen maken.
Als voorzitter van VP Forever kijk ik met trots terug op een intens en bijzonder jaar. Wij
hebben een mooie draai gegeven aan een heftige situatie en we hebben veel stappen gezet
in de ontwikkeling en groei van de organisatie.
Het afgelopen jaar hebben we weeral vele stappen weten te zetten in onze ambitie om een
duurzame, transparante organisatie te blijven, met oog voor de verwachtingen en
uitdagingen die daarbij in de huidige tijd horen. We hebben het management van VP
Forever langzaam uitgebreid door samen te werken met contributors die hun vaardigheden
en tijd hebben gedoneerd ten goede van de ontwikkeling van onze organisatie.
We hebben onze online visibiliteit uitgebreid door meer zichtbaar te worden op
verschillende sociale kanalen. We hebben aan onze website gewerkt en we hebben vele
stappen gezet in het ontwikkelen van een structurele vorm van fondsenwerving, in België
als ook internationaal.
Tot slot: het Jaarverslag 2020 is opgesteld conform de wettelijke richtlijnen.
Veel leesplezier gewenst!
Namens het bestuur -Volunteer Programs Forever

Kimberley Vanderheyden
Voorzitter
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1.2

Activiteiten

1.2.1. VP Bali in 2020
Het jaar 2020 is een jaar geweest dat we ons nog lang zullen
herinneren. Toen we in januari begonnen, hadden we geen idee dat alles
zou veranderen. We hoorden voor het eerst over het coronavirus dat uit
China kwam en we wisten niet dat het ons op dezelfde manier zou beïnvloeden. Ons
programma werkte zoals gewoonlijk, totdat we meer waarschuwingen kregen dat COVID-19
ook in Indonesië is aangekomen. Op maandag 16 maart kregen we een brief van de regering
dat alle scholen in Indonesië moesten sluiten, en niet lang daarna werden ook de
internationale grenzen gesloten.
Sinds de sluiting van onze school in maart 2020 hebben we heel hard gewerkt aan het
vinden van oplossingen om onze lokale gemeenschap te blijven ondersteunen. Alle
kinderen die dagelijks deelnemen aan ons programma zitten thuis en hun families hebben
het erg zwaar door het gebrek aan inkomen sinds er geen toerisme meer op het eiland is.
Onze prioriteit is altijd om gemeenschappen te ondersteunen en oplossingen te vinden die
op lange termijn werken, en niet alleen snelle oplossingen. Door de crisis die we hier op Bali
hebben meegemaakt, realiseerden we ons echter ook dat de gemeenschap die ‘snelle
oplossing’ op dat moment echt nodig had.
Voor veel Balinezen betekent geen baan geen inkomen en dat betekent letterlijk geen eten.
Helaas hebben de meeste Balinezen geen reserveplan of spaargeld en is er geen financiële
overheidssteun.
Voedselpakketten
We zagen veel gezinnen worstelen en in paniek raakten
over hoe ze zichzelf en hun kinderen moesten voeden
en onderhouden. VP Forever kwam in actie en heeft
gedurende een aantal maanden voedselpakketten
uitgedeeld aan de families van onze studenten en leden
van de gemeenschap.
Deze pakketten bevatten rijst, eieren, noedels en olie, de
belangrijkste benodigdheden voor een gemiddeld
Balinees gezin.
Van elk pakket kon een gezin ongeveer een week eten.
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Thuisonderwijs

Naast de dagelijkse behoeften hebben we ook
homeschooling- en hygiëne pakketten uitgedeeld.
We hebben homeschooling-pakketten gemaakt
voor onze studenten, zodat ze op een leuke en
creatieve manier en in een veilige en gezonde
omgeving kunnen blijven leren.
De homeschooling-pakketten bevatten educatief
materiaal zoals kleurpotloden, krijtjes enz. evenals
educatieve werkbladen over het coronavirus. Via
deze werkbladen konden de leerlingen ook leren
over het coronavirus en het belang van hygiëne
om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Toen we deze pakketten deelden, concentreerden we ons niet alleen op de kinderen, maar
ook op hun families. Het is onze visie en missie om een gemeenschap als geheel te
ondersteunen. De hygiëne pakketten werden uitgedeeld aan de families van onze
studenten en bevatten ook handzeep, handdesinfecterend middel, gezichtsmaskers,
drinkflessen en handdoeken. Hygiëne is erg belangrijk, zeker nu, dus met deze pakketten
wilden we hen ook ondersteunen met hygiëne materiaal.
1.2.2. Van VP Bali naar Forever Learning Center VP Bali
De impact van de pandemie op de gemeenschap in Bali heeft ons doen beseffen dat we
moesten zoeken naar oplossingen voor de gemeenschap die langer meegaan. De
afhankelijkheid van toerisme hier op Bali is in het verleden vele malen een uitdaging
geweest (Bali-bom, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen etc.) En is nog nooit zo
catastrofaal geweest als in 2020. De gemeenschap op Bali heeft niet veel andere
mogelijkheden om een structureel inkomen te verwerven.
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Een nieuw centrum
Daarom hebben we een nieuw concept ontwikkeld van een leercentrum
dat we in 2021 willen openen. We geloven er sterk in dat als we de
gemeenschap en dan vooral de jongere generatie kunnen versterken en
hun kansen en mogelijkheden kunnen aanbieden, dat we hun kans op
een succesvolle toekomst kunnen vergroten. Het centrum is een plek waar het
oorspronkelijke onderwijsproject van VP Bali nieuw leven kan krijgt. Daarnaast wordt er
ingespeeld op de behoeften van de lokale gemeenschap en zullen er intensieve
vaardigheidstrainingen, workshops en andere leermogelijkheden worden aangeboden
waarbij we de doelgroep vergroten en uitbreiden naar jongvolwassenen en ouderen.

Het is belangrijker dan ooit om de lokale gemeenschap te
ondersteunen om te investeren in andere vormen van
inkomen en economische activiteiten. VP Forever werkt
actief aan het vinden van oplossingen, zoals de bouw van
een nieuw Learning Center. Hier vinden diverse
activiteiten plaats. Het nieuwe leercentrum richt zich
onder andere op onderwijs in het Engels voor kinderen,
tieners en jongvolwassenen. Onderwijs,
vaardigheidstraining, het delen van kennis en het bieden
van kansen en mogelijkheden komt terug in elke activiteit
en elk programma dat plaatsvindt in het Learning Center.
Alles wat we doen, elke activiteit die in het centrum
wordt georganiseerd en elk lid van de gemeenschap is
primair gericht op deze concepten.
Door de lokale bevolking, in het bijzonder de jongere generatie, de nodige kennis en
vaardigheden aan te leren, zal de gemeenschap in de toekomst veel beter gewapend zijn
als de vitale toeristische sector onder druk komt te staan. Zo komen de inkomsten van de
Balinezen minder in gevaar en is de kans veel groter dat ze in hun basisbehoeften kunnen
blijven voorzien.
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Het Forever Learning Center is een plaats zijn waar mensen
samenkomen en waar onderwijs in de bredere zin van het woord
centraal staat. Ze kunnen er vaardigheden leren, workshops volgen en
evenementen bijwonen. Jongvolwassenen en volwassenen trainen er
voor banen via lessen en (praktijk) stages. Kinderen en tieners krijgen er
onderwijs in het Engels. Het is een plek waar inspiratie en
empowerment duidelijk centraal staan. Op die manier is het Forever
Learning Center niet enkel een school of onderwijsprogramma, maar ook een vangnet en
perspectief op een zekere en duurzame toekomst voor de gehele gemeenschap.
Waar staan we?
In 2020 hebben wij hard gewerkt om het concept te ontwikkelen en ontwerpen, we hebben
samen met een lokale architect onze plannen opgesteld. We hebben een huurcontract van
25 jaar veilig gesteld voor het land waar het centrum zal worden gebouwd.
Het is van groot belang om zo snel mogelijk de nodige financiering rond te krijgen en daar
hebben wij hard aan gewerkt in 2020. Het maken van projectplannen en begrotingen alsook
het aanschrijven van mogelijke donoren.
We zijn erg enthousiast over deze ontwikkeling en we kunnen niet wachten om het centrum
te openen, weer vrijwilligers te verwelkomen en vooral een nog grotere impact te maken op
de lokale gemeenschap.

1.2.3. Forever Projects in Beiroet, Libanon
In 2020 hebben wij ons eerste Forever Project gedaan. We zetten wereldwijd gerichte
projecten op die inspelen op specifieke uitdagingen voor kansarme gemeenschappen.
Onze projecten zijn altijd gericht op het faciliteren van duurzame ontwikkeling. We geloven
niet in het veranderen van gewoonten of het opleggen van nieuwe manieren van leven of
het aanpassen van lokale gebruiken of tradities. We bestuderen zorgvuldig de problemen,
analyseren de mogelijkheden en beslissen samen met de lokale gemeenschappen over de
meest gunstige oplossing.
De Forever Projects zijn ontworpen als een snel antwoord op de behoefte, maar altijd met
het oog op een langdurig en duurzaam effect.
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Toen Beiroet op 4 augustus 2020 door een
grote explosie in de haven werd getroffen,
kwam VP Forever in actie om de getroffen
gemeenschappen te steunen.
We doen dit niet alleen door de beschadigde
huizen te repareren en opnieuw op te
bouwen, maar ook door samen te werken met
lokale timmerlieden en houtbewerkers om
lokale werkgelegenheid te bieden.
We hebben in 2020 meer dan € 20.000
opgehaald via ons online fondsenwerving
platform en met de donaties hebben we meer
dan 15 gezinnen kunnen helpen.
Gezinnen die hun dierbaren hebben verloren,
huizen die totaal zijn verwoest.

We hebben deze ondersteuning aangeboden in samenwerking met lokale aannemers en
constructiewerkers. VP Forever streeft er altijd naar om een gemeenschap in zijn geheel te
helpen en ondersteunen en door middel van deze samenwerking hebben wij families
kunnen helpen met de wederopbouw van hun huizen en hebben wij een team van lokale
werkers kunnen voorzien van werkgelegenheid, iets wat zeer schaars is in Libanon op het
moment.
1.2.4 Forever Label
Het Forever Label is ontstaan uit een samenwerking met een lokaal bedrijf in Indonesië.
Gemaakt om onmiddellijke langetermijnoplossingen te bieden aan kansarme
gemeenschappen die zwaar worden getroffen door de corona crisis.
Het is de missie van VP Forever om oplossingen te creëren voor kansarme
gemeenschappen en dat doen we via onze verschillende kaders. Het Forever Label biedt
rechtstreeks werkgelegenheid aan lokale Balinese ambachtslieden zoals bijvoorbeeld
zilversmeden en naaisters. Samen met een Indonesisch bedrijf heeft VP Forever een label
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ontwikkeld waarbij het deze mensen op structurele wijze kan
ondersteunen door het geven van werkgelegenheid en er tegelijkertijd
ook mensen wereldwijd worden geïnspireerd om ook een verschil te
maken voor kansarme gemeenschappen.

Alles wat we maken en
ontwerpen komt rechtstreeks van ons en
wordt ondersteund en geïnspireerd door onze
gemeenschap. De producten die zijn
ontworpen zijn bedoeld om alles te
symboliseren waar VP Forever and the Forever
Community over gaat. We willen mensen bij
elkaar brengen.
Kerst 2020 hebben wij de eerste producten
van het Forever Label gelanceerd. Het eerste
product was een zilveren armband met onze
icon vogel erop. De producten van de zilverlijn
worden gemaakt door Balinese zilversmeden
die door de corona crisis zonder werk zitten.
Het eerste product is massaal verkocht en
waanzinnig goed ontvangen in Europa.
Het Forever Label is nu een feit, een succes. En er is al vraag naar meer. Dit is meer dan wij
ooit hadden durven dromen. Het onze missie om zoveel mogelijk mensen, wereldwijd, te
verenigen, te verbinden en samen te laten werken. We geloven er sterk in dat als je mensen
samenbrengt, je zo veel meer kan bereiken. Dat je veel meer mensen kan helpen en echt
een verschil kan maken in deze wereld.
En daarnaast; een gevoel van eenheid brengt ook veel positiviteit en geluk en dat is iets wat
we allemaal wel een beetje extra kunnen gebruiken in deze tijd.
Met de producten van de Forever Label willen we dit ook overbrengen. Wear it and share it,
en samen maken we het verschil, voor de mensen die het zo hard nodig hebben. Hoe meer
mensen met een armband of ketting met onze vogel erop rondlopen, hoe meer mensen
verenigd en verbonden zijn en onderdeel uitmaken van onze ‘movement’.
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2.

Toekomst

De plannen van VP Forever voor 2021 zijn gericht op verschillende
facetten. VP Forever is in het afgelopen jaar enorm gegroeid en de
kaders waarin de organisatie werkt geven de mogelijkheid om op
meerdere vlakken, tegelijkertijd, onze doelgroep te kunnen
ondersteunen.
2.1 Activiteiten
2.1.1. Forever Learning Center VP Bali
Het oorspronkelijke onderwijsproject van VP Forever in Bali (VP Bali) moest de deuren
sluiten als gevolg van het coronavirus. De geldstroom van het project droogde op en dat
had zijn weerslag op de activiteiten in de scholen. De kinderen konden niet langer
deelnemen aan de activiteiten en volgden ook geen regulier onderwijs wat door de corona
maatregelen gesloten is sinds maart 2020. Een oplossing voor zowel de situatie van de
Balinezen in corona tijden als voor VP Forever zelf drong zich op. Precies om deze reden is
het Forever Learning Center VP Bali in het leven geroepen: een leercentrum, die de visie en
de missie van VP Forever verbindt met de huidige behoeften van de lokale gemeenschap.
Wij streven er naar om in 2021 met de bouw van het centrum te beginnen en uiterlijk in het
eerste kwartaal van 2022 onze deuren te kunnen openen.
2.1.2. Forever Projects
Er zullen in 2021 ook bezoeken plaatsvinden aan nieuwe locaties in delen van Azië en Zuid
Amerika (mits de pandemie dit toelaat) om daar potentieel een project te starten. Naast de
bestaande projecten van VP Forever willen wij nieuwe projecten starten om zo de impact
die wij als organisatie maken te vergroten.
2.1.3. Forever Label
Doordat de Forever Label kan groeien, kan VP Forever meer mensen werkgelegenheid
bieden. En we groeien niet alleen maar door eenmalige verkopen. We hebben inmiddels
samenwerkingen opgebouwd met meerdere bedrijven in Europa die maandelijks een vast
aantal producten willen afnemen om in hun winkel, kapperszaak of yogastudio te verkopen.
Deze samenwerkingen willen wij uitbreiden en het netwerk vergroten.
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Dit is natuurlijk helemaal fantastisch, want hierdoor kunnen wij echt
structurele werkgelegenheid garanderen voor de Balinese
gemeenschap.
Daarnaast streven we er ook naar om meerdere
mensen binnen de verschillende
ambachts-vakgebieden te gaan opleiden. Middels
deze vaardigheidstrainingen kunnen we ook naar
het Learning Center toewerken waar deze mensen
dan vast kunnen gaan werken en voor de Forever
Label gaan produceren. Ibu Arik en verschillende
zilversmeden zijn erg enthousiast dat zij hun
vaardigheden ook aan anderen kunnen gaan leren
en zo samen met VP Forever hun ambachten
‘levend’ kunnen houden. Helaas zien ook zij dat er
steeds meer gemaakt wordt door massaproductie
(ook vaak buiten Indonesië) en samen streven wij
ernaar om via de Forever Label deze getalenteerde
mensen aan het werk te houden.
2.1.4 Fondsenwerving
Er zullen meer actieve fondsenwervingsactiviteiten gaan plaatsvinden. De voorzitter zal op
meerdere plekken (mits de pandemie dit toelaat) presentaties gaan geven over de
organisatie en er zal ook online meerdere campagnes gaan plaatsvinden.
Met als doel om meer structurele fondsen te kunnen werven waardoor er in 2021 een start
gemaakt kan worden met nieuwe projecten.
Daarnaast zullen wij actief bezig zijn met het aanvragen van financiering voor het Learning
Center alsook andere projectaanvragen.
Wij streven ernaar om ook op andere manieren donaties binnen te krijgen. In 2021 willen wij
meerdere samenwerkingen aangaan met bedrijven die ons (structureel of eenmalig) willen
ondersteunen door bijvoorbeeld een percentage van hun winst maandelijks te doneren.
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Onze doelen voor 2021 op een rij:

●
●
●
●
●

Start van de bouw van het Forever Learning Center VP Bali
2-3 nieuwe Forever Projects
Opening webshop voor de verkoop van de producten van het Forever Label
Netwerk van verkooppunten en distributeurs in Europese landen voor de verkoop en
distributie van Forever Label producten
Structurele fondsenwerving om nieuwe projecten te financieren
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3.

Organisatie

Volunteer Programs Forever
Private Stichting
Vinkenstraat 40-1850 Grimbergen, BE
info@volunteer-programs-forever.org
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KBO 0568.549.068

Samenwerking met King Baudouin Foundation United States

ANBI status
RSIN nummer: 826173986
Sinds maart 2020 is VP Forever in het bezit van de
ANBI status in Nederland. Een ANBI is een algemeen
nut beogende instelling.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
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3.1

Bestuur

Kimberley Vanderheyden - Voorzitter
Lid van de raad van bestuur, bestuurder,
gevolmachtigd voor het dagelijks bestuur

Estelle Deferme - Vice-voorzitter
Lid van de raad van bestuur, bestuurder,
gevolmachtigd voor het dagelijks bestuur

Nicole Deferme - Gedelegeerd bestuurder
Persoon die belast is met het dagelijks bestuur
van de (internationale) vereniging of van de stichting.

3.2

Werknemers

Het is de visie en missie van VP Forever om zoveel mogelijk met vrijwilligers te werken.
Hierin streven wij anders te zijn dan andere grote liefdadigheidsorganisaties. Dankzij de
vrijwillige inzet van vele vrijwilligers, zijn onze kosten vrijwel nihil en gaat er 85% van alle
ontvangen donaties rechtstreeks naar onze projecten.
We willen ons vasthouden aan deze manier van
werken. Echter realiseren wij ook dat bij het groeien
van onze organisatie, ook hoort dat we vaste
werknemers in dienst zullen moeten nemen. In 2021
willen wij starten met het aannemen van een vaste
werknemer voor de marketing afdeling.
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4.

Jaarrekening 2019-2020

2019

2020

€116.846,00

€68.164,00

Inkomsten uit gezamenlijke acties

€0,00

€0,00

Inkomsten acties van derden

€0,00

€0,00

Inkomsten subsidies

€0,00

€0,00

Inkomsten uit beleggingen

€0,00

€0,00

Overige inkomsten

€0,00

€0,00

€116.846,00

€68.164,00

Inkomsten uit eigen fondsenwerving

TOTALE INKOMSTEN
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2019

2020

€25.928,00

€15.216,00

€84.675,00

€63.373,00

€110.603,00

€78.589,00

2019

2020

Toevoeging aan
reserves

€6.243,00

€0,00

Onttrekking aan
reserves

€0,00

€10.425,00

Kosten beheer en
administratie
Besteed aan
doelstelling
TOTALE
KOSTEN/BESTEDING
EN

Volunteer Programs Forever
Vinkenstraat 40, 1850 Grimbergen, BE
info@volunteer-programs-forever.org
www.volunteer-programs-forever.org
Registration Number: 0568.549.068

Activa

2019

2020

Immateriële vaste activa

€0,00

€0,00

Materiële vaste activa

€0,00

€0,00

Vorderingen en
overlopende
activa

€0,00

€0,00

Liquide middelen

€42.349,00

€31.924,00

TOTALE ACTIVA

€42.349,00

€31.924,00

Passiva

2019

2020

Reserves en fondsen

€42.349,00

€31.924,00

Langlopende schulden

€0,00

€0,00

Kortlopende schulden

€0,00

€0,00

TOTALE PASSIVA

€42.349,00

€31.924,00

Volunteer Programs Forever
Vinkenstraat 40, 1850 Grimbergen, BE
info@volunteer-programs-forever.org
www.volunteer-programs-forever.org
Registration Number: 0568.549.068

