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1                Bijlage begroting 2019



BESTUURSVERSLAG

Terugkijkend op 2019 hebben we veel bereikt. We hebben als organisatie een aantal stappen kunnen maken
en onze ondersteuning aan de diverse projecten hebben we verder kunnen uitbreiden. Dat had niet gekund
zonder de royale steun van bestaande - maar dit jaar ook enkele nieuwe - donoren. Daarvoor zijn we zeer
dankbaar. 

1. Bestuur & Organisatie

1.1 Algemeen

Door gezondheidsomstandigheden heeft Lisan Bellers helaas haar bestuursfunctie moeten opgeven. Zij blijft
echter een trouwe ambassadeur voor onze stichting. Dankjewel Lisan voor je inbreng. 

Gelukkig hebben we een tweetal nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen:
Per 1 juli 2019 is Helga Uiterwijk als bestuurslid aangetreden en sinds 1 december 2019 is ook Birgitte van
Heerde de bestuursgelederen komen versterken. 

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
Thea Thijssen, Voorzitter
Willem Zweers, Secretaris
Roel Sleenhof, Penningmeester
Rob Jansen van de Berg, Bestuurslid
Helga Uiterwijk, Bestuurslid
Birgitte van Heerde, Bestuurslid
In 2019 hebben we 3 keer officieel vergaderd, daarnaast was er veel informeel overleg. 

Er zijn geen vergoedingen uitbetaald aan bestuursleden of vrijwilligers. 

Een goede verstandhouding en samenwerking met onze lokale partners in Kenya is cruciaal. Daarom is onze
voorzitter in 2019 weer een viertal keren in Kenya geweest.  We zijn blij met de prettige samenwerking en
zien zeer duidelijk dat het intensieve contact zijn vruchten afwerpt. 

We hebben in het afgelopen jaar €77.898 kunnen besteden aan de diverse projecten. Dat is meer dan het
dubbele van 2018. 

Voor het eerst hebben we ten behoeve van het werven van fondsen samengewerkt met een professionele
fondsenwerver.  Over het resultaat zijn we zeer tevreden. 
In totaal hebben we € 105.773 aan donaties ontvangen. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van
2018. Ruim €40.000 hiervan is voor een 4 -jarig project ten behoeve van een nieuwe groep binnen het Kenya
Care project.  De nieuwe groep is in augustus 2019 gestart.  Voor dit project is daarom een
bestemmingsreserve in de balans opgenomen van €30.000. Daarnaast was er al een reservering t.b.v. het
studiefonds. Deze reserve hebben we dit jaar iets aangepast en deze bedraagt nu €28.752. 
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Maendeleo bestaat nu ruim 5 jaar en we zien dat er langzamerhand ook behoefte is aan een eigen entiteit in
Kenya. Dit is bijvoorbeeld nodig als je mensen in dienst wil hebben. 
Een van onze projecten, Kenya Care, zou eigen inkomsten kunnen genereren om uiteindelijk minder
afhankelijk te zijn van internationale donaties. Samen met hen werken we aan een plan voor een
multifunctioneel centrum. In dit centrum zouden zowel Maendeleo als Kenya Care hun kantoren kunnen
hebben. Nu huren zij hun kantoor en ruimtes voor bijeenkomsten. Dit zou dus een besparing betekenen op
hun maandelijkse kosten. Daarnaast zou Kenya Care daar nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen om
inkomen te genereren. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld een hostel, en verhuur van ruimtes ten
behoeve van vergaderingen en evenementen. Daarnaast zou dit ruimte kunnen bieden voor productie van
producten (bijv moringa).  Als Maendeleo willen we daarbij helpen met het aankopen van grond, de bouw
van het gebouw en de begeleiding bij het businessplan etc. 
Ten behoeve van langdurige continuïteit hebben we besloten dat Maendeleo in ieder geval voorlopig
eigenaar wil blijven van de grond en het gebouw. De formele eigenaar wordt de door ons nieuw op the
richten Kenyaanse trust.

1.2 Begroting en activiteiten

De begroting laat zien dat we de huidige projecten willen blijven ondersteunen en dat de begroting 2020 op
de meeste punten in lijn is met de uitgaven 2019.
Enkele opmerkingen:

l In 2020 zal naar aller waarschijnlijkheid de aankoop van de grond in Kikambala voor de bouw
van een multifunctioneel centrum geformaliseerd worden. In de begroting is hiervoor het
restbedrag opgenomen. 

l In januari 2020 is gebleken dat de Port Reitz Special School in ernstige financiële problemen zit
door het wegvallen van een grote donor en vermindering van de hulp door een andere donor.
Wij hebben voor dit jaar een extra bedrag begroot zodat voor meer kinderen het schoolgeld
betaald kan worden. In het afgelopen jaar hebben zich hiervoor al enkele vaste donateurs
gemeld.  Daarnaast zijn wij in gesprek met het management om te kijken hoe wij ze kunnen
helpen om lokaal meer inkomsten te verwerven. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten van
een hostel en een bakkerij. In principe willen wij hen steunen met de opzet van zulke plannen.
Zodra de plannen concreet zijn zullen wij hiervoor specifieke fondsenwerving starten. Hiervoor
is dus nog geen geld in de begroting opgenomen.

l De coronacrisis brengt onzekerheid over de voortgang van de diverse projecten. 

l Vanuit Kenya is aangegeven dat er behoefte is om extra ondersteuning te bieden aan kinderen
en gezinnen die getroffen zijn door de crisis. Wij zijn inmiddels een voedselactie gestart om de
meest arme mensen in onze projecten te voorzien van basisvoedsel. 

l Wel zien we dat verschillende projecten stilliggen of hun activiteiten op een andere manier
moeten vormgeven. De scholen zijn bijvoorbeeld dicht vanaf medio maart. En bij Kenya Care
kunnen sinds die tijd al geen groepsbijeenkomsten meer plaatsvinden. In plaats daarvan krijgen
de vrouwen nu nog meer individuele begeleiding en coaching. 

l In de oorspronkelijke financiële begroting 2020 zijn geen wijzigingen aangebracht. Bovenstaand
is beschreven dat door corona de voortgang van de acties enerzijds vergroot is en anderzijds
vertraagd. Er zullen hierdoor mogelijk wijzigingen binnen de begroting optreden, maar het
totale budget blijft leidend, grote eventuele additionele projecten zullen gefinancierd worden
uit separate sponsor acties 

l Het corona virus zou mogelijk een negatieve invloed kunnen hebben op de bereidheid om geld
te doneren. Dat is echter in de eerste vijf maanden van 2020 niet gebleken.
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2. De projecten

2.1 Project - Port Reitz Special School

Kenmerken

l Speciaal onderwijs school voor ruim 250 gehandicapte kinderen in Mombasa

l Op deze school zitten zowel lichamelijk als verstandelijke beperkte kinderen

l Het is een kostschool, maar een gedeelte van de kinderen komt uit de omringende slums. Deze
kinderen zouden anders geen onderwijs krijgen. Zij komen alleen voor het dagonderwijs. 

l De school is een regeringsschool, maar is voor 2/3 van haar budget afhankelijk van schoolgeld
van ouders en donaties van derden.

l Ongeveer 75% van de ouders kan het schoolgeld (ca. €175 per jaar) niet betalen.

l Door gewijzigd beleid van de WFO is een grote donor weggevallen, waardoor de school
onvoldoende inkomsten krijgt.

l Tekort aan voedsel en leraren zijn de grootste problemen. 
Onze hulp

l Betaling schoolgeld t.b.v. ca 20 kinderen

l Wekelijkse aanvulling van maaltijden met groenten en fruit 

l Extra lesprogramma Learning-4-all voor kinderen met leermoeilijkheden, inclusief onderwijzer
en lesmaterialen. We zijn dit programma in 2018 begonnen in klas 1-3. Dit jaar hebben we dit
programma verder uitgebreid naar de klassen 4-8. 

l Het gehele eerste semester heeft het Learning4Everyone programma ondersteuning gekregen
van een vrijwilliger, een studente Onderwijskunde van de Universiteit van Utrecht. Zij heeft
samen met de onderwijzers het programma verder uitgewerkt en aangepast aan de lokale
omstandigheden. 

l Nieuwe uniformen voor ca. 30 kinderen, inclusief 50 truien voor het koude seizoen

l Maandelijkse reparatie van uniformen

l Opknappen van 4 lokalen

l Aanschaf van extra leermaterialen en hulpmiddelen, waaronder schriften, boeken etc., maar
ook reparatie van enkele computers

l Invoering van het My Book Buddy leesprogramma. Dit jaar hebben we dit kunnen doen voor de
klassen 1-3.  In 2020 hopen we ook de leerlingen van de klassen 4-8 blij te maken met een eigen
My Book Buddy klassenbibliotheek.

l In het verleden had de school een zeer succesvolle en actieve scoutingclub. Door gebrek aan
financiële middelen is deze activiteit een aantal jaren geleden gestopt.
Twee jonge, gemotiveerde leerkrachten zijn hier dit jaar weer mee aan de slag gegaan en met
onze hulp staat nu de Port Reitz Special School Scouting Club weer op de kaart. Er zijn zo'n 30
kinderen actief mee bezig en deze club heeft met veel succes deelgenomen aan de regionale en
nationale scoutingcompetities in Kenya. Zij kwamen zelfs als een van de beste clubs uit de bus
en hebben daarom aan de Oost-Afrikaanse competitie in Rwanda deelgenomen. Een bijzondere
ervaring voor deze kinderen. 
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2.2 Project - CBO Kenya Care

Kenmerken:

l CBO Kenya Care biedt een holistisch empowerment programma voor hiv-positieve moeders (en
vaders) in Kilifi County. 

l Het project bestaat sinds 2010

l Kenya Care biedt hiv-positieve moeders en vaders een 4-jarig traject waarin ze leren omgaan
met hun ziekte, hun stigma te verminderen en hun leven economisch op de rit te krijgen. 

l Er wordt gewerkt met zgn. Self Help Groepen 

l Een groot deel van het programma bestaat uit educatie en counseling m.b.t alle aspecten van
hun ziekte. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. voeding, hygiëne, familyplanning,
vermindering van stigma en het opzetten van een bedrijfje.  Maar ook onderwerpen als
zelfvertrouwen, leiderschap en mensenrechten komen aan de orde. 

l Na een eerste leerperiode kunnen de vrouwen microfinancieringen krijgen voor het starten van
een eigen bedrijfje. In 2019 werden 85 leningen verstrekt. Het betreft hier microleningen van
50-250 euro. Aan het verstrekken van leningen zit een spaarsysteem gekoppeld.

l Inmiddels hebben 4 groepen het programma succesvol afgerond (ca. 80 gezinnen)

l In 2019 is een nieuwe Self Help Group van start gegaan zodat er nu 5 actieve groepen zijn (in
totaal 128 deelnemers). Aan het eind van 2020 zal de Neema groep het programma afronden.
Kenya Care wil daarom ook in 2020 weer een nieuwe groep opstarten.

l Kenya Care helpt de vrouwen tijdens het programma door het schoolgeld van hun kinderen op
de lagere school te betalen. Dit om ervoor te zorgen dat zij zich gedurende deze periode hun
leven echt op orde kunnen krijgen en een stabiel inkomen kunnen gaan verwerven. 

l De huisjes van de deelnemers worden 2x per jaar gedesinfecteerd om ziektedruk te
verminderen en er is veel aandacht voor hygiëne tijdens de lessen.  

l Sinds vorig jaar kunnen de vrouwen ook lees- en schrijflessen volgen.
Onze hulp:

l Tot dit jaar was er een Nederlandse Stichting Kenya Care die specifiek voor dit project de
fondsenwerving organiseerde.  Vorig jaar werd duidelijk dat deze stichting haar activiteiten
wilde beëindigen. Aangezien wij al enkele jaren dit project financieel en met professionele
kennisoverdracht steunen hebben wij erin toegestemd deze werkzaamheden over te nemen.
Dat betekent ook dat Stichting Kenya Care het geld dat zij op 31 december 2019 in kas hadden
aan ons heeft overgedragen, waarbij natuurlijk uitdrukkelijk is vastgelegd dat dit geld
aangewend wordt voor de CBO Kenya Care in Mtwapa. Dit geld staat op een aparte
bankrekening. Verschillende van de donoren van Stichting Kenya Care hebben toegezegd dit
project te willen blijven steunen. Daar zijn we erg blij mee. 
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l Met de hulp van een professionele fondsenwerver hebben we een projectplan geschreven voor
het opstarten van een nieuwe groep. Voor de financiering hebben we met name een aantal
vermogensfondsen benaderd. We zijn heel blij dat we via 5 vermogensfondsen het benodigde
bedrag voor het gehele 4-jarige programma ontvangen hebben. Dat geeft zekerheid m.b.t. de
continuïteit voor zowel de deelnemers als de medewerkers bij de CBO.

l In 2020 zullen we weer een fondsenwervingsactie opstarten voor een nieuwe groep, die
hopelijk dan begin 2021 van start kan gaan. 

l Met het bestuur van de CBO zijn we al enige tijd in gesprek om te kijken hoe ze ook lokaal
fondsen kunnen werven, zodat ze op termijn wat minder afhankelijk worden van buitenlandse
donoren. Zoals vermeld bij punt 2. Bestuur en Organisatie zijn er plannen voor het bouwen van
een multifunctioneel centrum. Hierin kunnen dan de activiteiten van de CBO worden
gecentraliseerd. Dit levert niet alleen kostenbesparingen op maar geeft daarnaast
mogelijkheden tot commerciële verhuur en ontwikkeling van andere activiteiten om inkomsten
te verwerven. Wij hebben aangegeven wel te willen helpen met de opzet en fondsenwerving. 
We zijn nog in gesprek met de CBO hoe dit precies vorm te geven.

2.3 Project - Educatie - Studiefonds

Kenmerken:

l Opgezet door Maendeleo in 2018

l Programma waarbij we talentvolle jongeren uit achterstandsfamilies helpen hun droom te
verwezenlijken via een studie

l Zowel studenten op secundair onderwijs als universiteit/hogeschool, maar ook
beroepsonderwijs.

l We geven zowel financiële ondersteuning als studiebegeleiding en mentoring.
Onze hulp:

l 24 Studenten gingen naar de secondary school. Een student, Charles Kuze heeft dit jaar de
middelbare school afgerond en met veel succes. Hij behaalde een A, het hoogst haalbare cijfer. 
Zijn droom is om architect te worden. In ieder geval is hij al toegelaten op de Nairobi University.
 Hij blijft dus in ons programma. 

l Negen studenten gingen naar de universiteit, waarvan 1 student voor zijn Masters.  In 2020
hopen de eerste 3 studenten hun studie af te ronden.

l Onze mentoren hebben gedurende het schooljaar regelmatig contact met de studenten. Tijdens
de vakanties in april, augustus en november organiseren we ook speciale bijeenkomsten voor
de studenten en/of hun ouders om ze te motiveren door middel van individuele begeleiding en
workshops.
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2.4 Project - Debatprogramma 

Kenmerken:

l Een programma voor kinderen in groepen 6 tot en met 8 van het lager onderwijs, om met name
de kennis van en spreekvaardigheid in het Engels te verbeteren op een interactieve manier.

l Het debat is daarvoor heel geschikt en is in Kenya mateloos populair. Alle debatten in hun
parlement worden bijvoorbeeld uitgezonden op de tv.

l Een lokale youth group - Magongo Quantum - deed oorspronkelijk de uitvoering. Echter deze
youth group is niet meer actief. Enkele van de leden van deze groep doen dit nu, maar dan
geheel onder de vlag van Maendeleo. 

Onze hulp:

l In 2019 hebben we de scholen mee-verantwoordelijk proberen te maken voor de uitvoering van
het programma, o.a. door ze een kleine bijdrage te laten betalen. In het verleden bleek wel eens
dat enkele scholen niet erg gecommitteerd waren. 

l Daardoor deden dit jaar 10 scholen mee in plaats van 16. Echter, de kwaliteit van het debat was
stukken beter.  

l Wij hebben de gehele organisatie gefinancierd, inclusief de prijzen. 

l Voor het eerst dit jaar was er dus ook een - zij het bescheiden -  bijdrage van de lokale partners.

l Met de organisatoren is afgesproken dat volgend jaar ook geprobeerd wordt sponsoring te
krijgen van lokale bedrijven. 

2.5 Project - My Book Buddy 

Kenmerken:

l Samenwerking met Nederlandse Stichting My Book Buddy

l Probleem: heel veel scholen in Kenya hebben geen boeken, en zeker geen leesboeken. Uit allerlei
onderzoek is gebleken dat het leesniveau erg laag is, met name het begrijpend lezen is een groot
probleem. 

l Doel: meer kinderen te laten lezen buiten schooltijd, zodat het niveau van lezen verbetert en
lezen leuk wordt

l Hoe: door klassenbibliotheken op te zetten. Daarbij worden vanaf het begin niet alleen de
kinderen en de onderwijzers, maar ook de ouders betrokken. 

l Maendeleo zorgt voor de eerste implementatie.  De school en de ouders worden
verantwoordelijk voor uitvoering en onderhoud van het systeem, inclusief het later vervangen of
bijkopen van boeken. We blijven de scholen wel monitoren.

Onze hulp

l Het My Book Buddy bibliotheeksysteem is dit jaar bij de Port Reitz School ingevoerd voor de
klassen 1 tot en met 3. In 2020 komen de overige klassen aan bod.

l Dit jaar hebben we contact gelegd met Lorgan's Academy in Shanzu. Dit is een school met ca.
700 leerlingen in een arme voorstad van Mombasa.  Het onderwijsteam is erg enthousiast over
het My Book Buddy systeem en wil hier graag mee aan de slag. We hebben in 2019 hiervoor al
fondsen geworven en hopen in het voorjaar van 2020 het programma bij Lorgan's Academy te
kunnen lanceren. 
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3. Tot slot

We kijken terug op een succesvol jaar met mooie resultaten voor onze projecten in Kenya. Dat zou niet
mogelijk zijn geweest zonder de royale steun van vele donoren, zowel maandelijks als incidenteel. Heel
hartelijk dank daarvoor en we hopen dat we ook in 2020 op uw hulp mogen blijven rekenen. 
Wilt u of uw bedrijf, school, vereniging, familie meer willen weten over de Stichting Maendeleo en haar
werkzaamheden? Neem dan gerust contact met ons op. 

Zaltbommel, 30 juni 2020

T.C.P. Thijssen 

Stichting Maendeleo te Zaltbommel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 9 -

___________________________________________________________________________________________________________
Geen accountantscontrole toegepast



JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overige vorderingen en overlopende
activa 17.832 -

Liquide middelen  (2) 64.624 41.384

 82.456 41.384
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (3)

Bestemmingsreserve 58.752 27.400
Overige reserves 23.704 13.984

82.456 41.384

 82.456 41.384
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€ €

2018

€ €

Donaties  (4) 105.773 41.901
Projectlasten  (5) 60.066 37.285

45.707 4.616

Kosten

Overige bedrijfskosten  (6) 4.137 377

Bedrijfsresultaat 41.570 4.239

Financiële baten en lasten  (7) -498 -1.231

Resultaat 41.072 3.008
Belastingen - -

41.072 3.008
Mutatie bestemmingsreserve  (8) -31.352 -4.280

Resultaat 9.720 -1.272
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 41.570
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -17.832

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 23.738

Betaalde interest -498
Mutatie bestemmingsreserve -31.352

-31.850

Kasstroom uit operationele activiteiten -8.112

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie bestemmingsreserve 31.352

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financieringsactiviteiten -

23.240

Samenstelling geldmiddelen

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 41.384

Mutatie liquide middelen 23.240

Geldmiddelen per 31 december 64.624
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 .1 van de statuten, en luidt als volgt:  

De stichting  stelt zich ten doel: 
1 Het  direct, indirect, financieel of moreel ondersteunen van kleinschalige, lokale en duurzame

initiatieven en projecten,  gericht op uiteindelijke zelfredzaamheid. 
2 Het geven van professionele en financiële ondersteuning  aan sociale en  charitatieve

organisaties met focus op de Millennium Doelstellingen 1,2,3,6 en 7  (*), en met name de
verbeteringen van leefomstandigheden van  kwetsbare vrouwen en  kinderen. 

3 Het ondersteunen  en begeleiden van  talentvolle, kansarme jonge mensen in  hun
ontwikkeling, ter  verbetering van  hun eigen leefomstandigheden en die van hun families en
gemeenschappen. 

4 Het bevorderen van coördinatie , delen van lokaal relevante kennis, en  samenwerking tussen
organisaties met  soortgelijke doelstellingen.   

5 Het bovenstaande met focus op  Afrika, met name Kenya. 
Al hetgeen met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houd of daartoe
bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord. De doelstellingen van de stichting zullen
worden nagestreefd zonder onderscheid te maken tussen personen waar het gaat om religie of
afkomst.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Wijze waarop doel behaald wordt
Door het verwerven van inkomsten mogelijk maken van de verwezenlijking van de doelstellingen; door het
ter plaatse initiëren en begeleiden van de projecten; door het vergroten van de bewustwording van de
plaatselijke noden en mogelijkheden door publicaties, onder andere in social media.

Organisatie en bestuur

Bestuur: 
T.C.P. (Thea) Thijssen, Voorzitter
M. (Willem) Zweers, Secretaris
R.H.W. (Roel) Sleenhof,  Penningmeester
R.J. (Rob) Jansen van den Berg, Algemeen bestuurslid
H. (Helga) Uiterwijk, Algemeen bestuurslid
B. (Birgitte) van Heerde, Algemeen bestuurslid

Maendeleo heeft geen personen in dienst.

Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een 
redelijke vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, op grond van een
met unanimiteit genomen besluit.  
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Contactinformatie

Oude Vischmarkt 9
5301 CZ ZALTBOMMEL
Telefoonnummer voorzitter: 06-51854878
Internetadres voor ANBI-informatie: www.maendeleo.eu

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Kleine
organisaties zonder winststreven. De begroting zal als bijlage bij de jaarrekening opgenomen worden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Baten

Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van goederen minus de
inkoopwaarde van de goederen, baten als tegenprestatie voor de levering van diensten, subsidiebaten,
sponsorbijdragen, giften en baten uit fondswerving en overige baten . De baten worden bepaald met
inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend aan
het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Projectlasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 17.832 -

2. Liquide middelen

Rabobank 50.649 41.486
Gelden onderweg 13.975 -102

64.624 41.384
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve Studiefonds 28.752 27.400
Bestemmingsreserve Kenya Care 30.000 -

58.752 27.400

2019

€

2018

€

Bestemmingsreserve Studiefonds

Stand per 1 januari 27.400 23.120
Dotatie 1.352 4.280

Stand per 31 december 28.752 27.400

Bestemmingsreserve Kenya Care

Stand per 1 januari - -
Dotatie 30.000 -

Stand per 31 december 30.000 -

Overige reserves

Stand per 1 januari 13.984 15.256
Resultaatbestemming boekjaar 9.720 -1.272

Stand per 31 december 23.704 13.984
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6                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€

2018

€

4. Donaties

Ontvangen donaties 105.773 41.901

Donaties Algemeen 29.289 38.604
Donaties My Book Buddy 8.468 350
Donaties Schoolfund 7.311 2.189
Donaties Kenya Care 60.705 758

105.773 41.901

5. Projectlasten

Port Reitz 8.313 5.865
Kenya Care 23.881 10.545
Schoolfund 16.188 14.238
Educatieve projecten 1.002 852
My Book Buddy 7.535 3.925
Algemene projectkosten 3.147 1.070
Lokale steun overige projecten - 790

60.066 37.285

6. Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten 4.137 377

Kantoorkosten

Communicatiekosten 250 247
Fondsenwerving 2.994 -
Contributies en abonnementen 893 130

4.137 377

7. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -498 -1.231

8. Mutatie bestemmingsreserve

Mutatie bestemmingsreserve Studiefonds -1.352 -4.280
Mutatie bestemmingsreserve Kenya Care -30.000 -

-31.352 -4.280
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Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Zaltbommel,  30 juni 2020

  
T.C.P. Thijssen R.H.W. Sleenhof

 
 
M. Zweers 
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OVERIGE BIJLAGEN



Stichting Maendeleo 

2019 Maendeleo Actuals Begroting
Balans 1/1 13.982€                    13.982€                  
Reservering schoolfonds 1/1 27.402€                    27.402€                  
Balans 1/1 - incl reservering 41.384€                    41.384€                 

Inkomsten
Donaties Algemeen 29.289€                    35.000€                  
Donaties My books buddy 8.468€                      2.000€                    
Donaties Schoolfonds 6.875€                      3.000€                    
Donaties Kenya Care 48.433€                    40.000€                  
Donatie schoolfonds Isabelle 436€                          -€                        
Geoormerkte donaties tbv reiskosten -€                           3.000€                    
Fusie met Kenya Care - Inkomend banksaldo 12.272€                    
Donaties 2019 105.773€                  83.000€                 

Uitgaven
Nederland
Communicatie 250€                          500€                       
Fondsenwerving 2.994€                      3.000€                    
Partin, CBF 893€                          200€                       
Reiskosten 3.000€                    
Rente en Bankkosten 664€                          1.300€                    

4.801€                      8.000€                    
Kenya
management/lokale fondsenwerving/vrijwilligers 1.425€                      750€                       
Communicatie 300€                       
Reiskosten 750€                       

1.425€                      1.800€                    

Schoolfonds
Sponsoring lagere school 2.376€                      2.000€                    
Sponsoring voortgezet onderwijs 8.331€                      12.000€                  
Sponsoring universiteit 3.876€                      3.500€                    
Mentorprogramma 1.605€                      2.250€                    

16.189€                    19.750€                 

Kenya Care
Algemeen 23.881€                    10.000€                  

23.881€                    10.000€                 

Port Reitz
Ondersteuning educatie 622€                          1.500€                    
Learning4All onderwijzer 3.195€                      2.500€                    
Voeding 2.550€                      3.500€                    
Fysiotherapie 750€                       
Shamba/tuinbouw 300€                       
Overig (Scouting / Weekend programma) 1.946€                      1.500€                    

8.313€                      10.050€                 

Shanzu Girls
Shamba/water/ondersteuning -€                           500€                       

Educatieve projecten
Debat programma 1.002€                      1.200€                    
My Book Buddy - leesprogramma 7.535€                      3.000€                    

8.537€                      4.200€                    

Div. Projecten - keuken Port Reitz 10.000€                 

Multifunctioneel Centrum 1.556€                      

Totaal uitgaven 64.702€                    64.300€                 

Eindsaldo 31-12-2019 82.456€                    60.084€                 

Waarvan
Reservering voor Kenya Care 30.000€                    30.000€                  
Reservering voor schoolfonds 28.752€                    27.402€                  
Eindsaldo 31-12-2019 (excl reservering) 23.703€                    2.682€                    
Budget is goedgekeurd in bestuursvergadering dd 23 maart 2019


