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ALGEMEEN 

Inschrijving Handelsregister 

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-

Brabant onder nummer 17228419. 

Doelstelling 

De stichting heeft als haar doel gesteld de bevordering van het lichamelijk en geestelijk 

welzijn van jeugdigen te Kenya. 

Activiteiten 

Door de projectleider, mevrouw J.C.E. van Kasteren, is het volgende activiteitenverslag 

opgesteld. 

Zoals reeds aangegeven in ons activiteitenverslag 2014 zou een aanvang gemaakt worden 

met de transitie van onze ( gereduceerde ) activiteiten naar Sirimba parochie, dicht bij 

Nangina gelegen en nog onderdeel van het Samia gebied. 

De supervisie maar ook het management vinden plaats door father Chrispinus Nakhungu, 

geassisteerd door zijn medewerker father Benedictus Alwanga. Er vindt dan ook een 

intensief contact plaats met deze father Chrispinus, via e-mail en telefoon. 

De dagelijkse werkzaamheden zoals administratie, contact met scholen, supervisie leerlingen 

en toezicht op de uitdeling van voedsel en kleding gebeurt door de voormalige 

medewerkster van Nangina, Fidelia Barasa. Zij is nu volledig in dienst bij de parochie; haar 

salaris wordt voor 50%  door onze  stichting  betaald. 

 Zij heeft in de loop der jaren een geweldige ervaring opgedaan in het omgaan met en 

begeleiden van kinderen, maar ook administratief is zij goed onderlegd. 

Capacitybuilding: het afgelopen jaar zijn er liefst 12 huizen gebouwd voor de allerarmsten, 

waaronder veel alleenstaande ouderen. Alleen de materialen hoefden betaald te worden, 

alle overige kosten werden opgevangen doordat onze middelbare en universiteitsstudenten 

de werkzaamheden hebben verricht. 

Onzerzijds is een aanvraag gedaan bij Rabo Share4more , waar aanvragen voor 

energieprojecten kunnen worden ingediend. 

Dit is gehonoreerd met een bedrag van € 5.000 wat via onze stichting naar Sirimba is gegaan; 

hiervoor worden 5  gedeeltelijk ondergrondse watertanks gebouwd. Aan het einde van het 

jaar 2015 hoefden alleen nog de afsluitdeksels te worden aangebracht. 
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Onze meest belangrijke speerpunt: onderwijs 

Lager onderwijs:  op de lagere scholen zijn er bijna 200 kinderen ondersteund, waarvan 75 

op de beste school van de hele omgeving: Nangina Girls Primary School. Dit wordt 

gecontinueerd. 

Voor het nieuwe jaar zijn afspraken gemaakt met de St. Kizito lagere school, dat wij voor 100 

kinderen het schoolgeld en uniform gaan betalen; de selectie vindt plaats door Fidelia en 

father Chrsipinus. 

Middelbaar onderwijs: over 2015 werden er 24 leerlingen merendeels op internaten door 

ons ondersteund; dat wil zeggen de volledige betaling van de schoolfees. 8 kinderen deden 

eindexamen en het wachten is op de resultaten. 

Universiteit: verspreid over de vele universiteiten hadden wij 20 leerlingen. Inmiddels zijn er 

enkelen afgestudeerd, waarvoor weer anderen hun plaats kunnen innemen. Zij het wel dat 

alleen de allerbeste leerlingen met als eindresultaat B+ of A  hiervoor in aanmerking komen. 

Hierbij  dient te worden opgemerkt dat er allerlei filialen van de belangrijkste universiteiten 

in de steden Nairobi en Mombasa worden gevestigd in kleinere plaatsen in het binnenland. 

De kwaliteit hiervan is echter discutabel. Er zijn afspraken gemaakt dat voordat een plaatsing 

definitief wordt, eerst onderzoek zal plaatsvinden  naar de kwaliteiten van branche en 

studierichting. 

Hulp aan de allerarmsten: voorheen viel dit onder maatschappelijk werk oftewel het Social 

Fund. Door Sirimba worden deze activiteiten eveneens voortgezet. Dankzij de 

parochievrijwilligers hebben de leidinggevenden een goed beeld van de feitelijke noden van 

de allerarmsten. Hiermee zijn zij aan de slag gegaan, wat geresulteerd heeft in voedselhulp, 

medische zorg, kleding enz. 

Financiën:  zoals reeds werd aangeven in het verslag van 2014 hebben wij onze activiteiten 

drastisch moeten reduceren om de vermelde redenen. Toch zijn er een aantal sponsoren die 

ons trouw blijven en kunnen wij onze activiteiten minimaal nog 3 jaar voortzetten. Hiervoor 

is dan ook dekking. 

 Zoals duidelijk moge zijn, is het onmogelijk om enkele jaren vooruit te kijken en blijven wij 

optimistisch wat onze kansen betreft.  

“for the benefit of the poor”.  

Richtlijn “650 Fondswervende instellingen” 

De jaarrekening over 2013 is opgesteld conform Richtlijn “650 Fondswervende instellingen”, 

zoals uitgevaardigd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
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BESTUURSVERSLAG 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: René van Herwaarden. 

Financiën: Theo Gooijaarts 

Secretariaat: Paula Vlugman 

Projectleiding: José van Kasteren 

 

 

Sinds enkele jaren is het beleid van de Stichting er op gericht om de sponsorgelden 

uitsluitend aan te wenden voor direct controleerbare opleidingen, ouderen- en ziekenzorg 

en bouwactiviteiten. 

Ook in 2015 is deze tendens tot volle tevredenheid doorgezet. Er zijn geen 

beheersactiviteiten meer gedelegeerd aan lokale medewerkers en de samenwerking met de 

Trust die bij meerderheid bestuurd werd door lokale, enigszins politiek getinte vrijwilligers, is 

definitief beëindigd. 

De beslissing om het aantal activiteiten wat in te perken is mede ingegeven door het feit dat 

onze belangrijkste projectbegeleider op een leeftijd komt dat ze eigenlijk wat minder zou 

moeten doen, maar wie José persoonlijk kent, weet dat ze eerder meer dan minder wil. We 

trachten als bestuur de zaken zo in te richten dat het fysiek wat minder van haar vraagt. 

We zijn als bestuur een aantal malen in het jaar bijeen geweest en de samenwerking kan 

niet anders dan perfect genoemd worden. De inbreng van Paula als secretaresse is meer dan 

goed en omdat Theo de financiële verantwoording perfect op orde heeft, kunnen we ons 

tijdens de vergaderingen volledig wijden aan het echte operationele reilen en zeilen van de 

Stichting. Ook over de continuïteit van de Stichting op langere termijn wordt gediscussieerd. 

We kunnen op 2015 terugzien als een goed jaar met optimale samenwerking en goede 

resultaten. 

 

 

René van Herwaarden 

Voorzitter 
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Stichting Jeugdopvang en Educatie Kenya, Schijndel    

Balans per 31 december 2015     

   31 december 2015 31 december 2014 

ACTIVA       

       

Overlopende activa      

Rente spaarrekening  345  500  

Vooruitbetaald Good News Centre 3.125    

    3.470  500 

Liquide middelen      

Rabobank rekening-courant 3.366  16.923  

Rabobank BedrijfsSpaarrekening 70.000  64.480  

    73.366  81.403 

       

    76.836  81.903 

       

PASSIVA       

       

Reserves en fondsen     

- reserves       

   . continuiteitsreserve 10.000  10.000  

   . bestemmingsreserve 10.000  10.000  

   . overige reserves  7.961  11.903  

    27.961  31.903 

-fondsen       

   .bestemmingsfonds Sirimba Parish Kenya 40.625  31.250  

   .bestemmingsfonds Good News Centre 6.250  18.750  

    46.875  50.000 

    74.836  81.903 

Overlopende passiva     

Vooruitontvangen donatie   2.000   

       

    76.836  81.903 
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Stichting Jeugdopvang en Educatie Kenya, Schijndel   

Staat van baten en lasten over 2015     

   2015  2014  

       

Baten:       

Baten uit eigen fondswerving  21.735  29.483 

Rentebaten   345  500 

Som der baten   22.080  29.983 

Lasten:       

Besteed aan doelstellingen     

Sirimba Parish Kenya  23.700  20.000 

Diverse projecten   2.000  2.200 

       

Werving baten      

Kosten eigen fondswerving     

       

Beheer en administratie     

Kosten beheer en administratie  322  2.181 

Som der lasten   26.022  24.381 

       

Saldo van baten en lasten  -3.942  5.602 

       

Bestemming saldo      

       

Toevoeging/onttrekking aan:     

overige reserves   -3.942  5.602 

bestemmingsfonds      

    -3.942  5.602 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Algemeen 

Bij het samenstellen van de jaarrekening is uitgegaan van Richtlijn 650 voor 

Fondsenwervende instellingen. De jaarrekening is samengesteld op basis van historische 

kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva 

tegen de nominale waarde opgenomen. De grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het voorgaande boekjaar. 

Belastingplicht 

De stichting is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 

stichting. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. 

De baten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij 

voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden 

gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden 

zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten 

en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de 

nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk 

bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve respectievelijk 

bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 
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Baten 

Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde 

giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd voor goede doelen, alsmede giften en 

opbrengsten uit activiteiten bestemd ter financiering van de eigen organisatie (sponsoring). 

 

Lasten 

Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten, alsmede de 

uitvoeringskosten van de eigen organisatie. De kosten worden toegerekend aan het jaar 

waarop zij betrekking hebben. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

        31 dec. 2015  31 dec. 2014 

        €   € 

VORDERINGEN 

Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening             345           500 

Vooruitbetaald Good News Centre 2016         3.125                

        ----------------  -------------- 

              3.470       7.708

        ==========  ========= 

RESERVES EN FONDSEN 

Continuïteitsreserve 

Stand           10.000     10.000

        ==========  ========= 

De continuïteitsreserve wordt aangehouden ter dekking van risico’s op korte termijn, 

alsmede het in stand houden van de organisatie op (middel-)lange termijn.  

Bestemmingsreserve 

Stand           10.000     10.000

        ==========  ========= 

De bestemmingsreserve is gevormd om de organisatie in de toekomst verder te 

professionaliseren, de opvolging van de huidige projectleider te regelen en de ontwikkeling 

van nieuwe concepten om middelen te genereren ten behoeve van de doelstelling van de 

stichting. 

Bestemmingsfonds Sirimba Parish Kenya (v/h Nangina Social Work Project) 

Stand 1 januari        31.250    31.250 

Overboeking bestemmingsfonds Good News Centre      9.375          

        ----------------  -------------- 

Stand 31 december         40.625   31.250

        ==========  ======== 
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De in dit bestemmingsfonds opgenomen bedragen zijn door sponsoren verstrekt ten 

behoeve van het Sirimba Parish Kenya project (v/h Nangina Social Work Project). Gezien de 

veelal langer lopende verplichtingen jegens de deelnemers in dit project worden de gelden 

gefaseerd verstrekt.  

 

Bestemmingsfonds Good News Centre 

Stand 1 januari         18.750   18.750 

Overboeking naar bestemmingsfonds Sirimba        9.375 

Parish Kenya 

Uitkering toegezegde bijdrage          (3.125) 

        ----------------  --------------

Stand 31 december            6.250   18.750

        ==========  ========= 

De in dit bestemmingsfonds opgenomen bedragen zijn door sponsoren in eerste instantie 

verstrekt ten behoeve van het Nangina Social Work Project. Good News Centre werkt 

volgens de doelstellingen van de stichting. Door het bestuur was voor een periode van 4 

jaren jaarlijks een bedrag van € 6.250 toegezegd. Vanwege de ontwikkelingen in dit project 

heeft het bestuur besloten de toegezegde bedragen te halveren. Voor de toegezegde 

bedragen voor de jaren 2016 tot en met 2017 is dit bestemmingsfonds gevormd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

           2015    2014 

        €  € 

Baten uit eigen fondswerving 

Sponsoring, donaties en giften     21.735 29.483    

        ======= ======= 

Onder verschillende benamingen en middels diverse acties worden baten ten behoeve van 

de doelstellingen van de stichting verworven. 

Rentebaten 

Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening           345         500 

        ======= ======= 

Kosten beheer en administratie 

Kosten projectmanager              99    1.932           

Bijdrage Kamer van Koophandel             15            

Bankkosten               208         249 

        ------------ ---------- 

               322     2.181   

        ======= ======= 

Bestuurders 

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben 

zij geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden. 

Schijndel, 31 juli 2016 

 

 

I.T.T.M. van Herwaarden A.C.W. Vlugman-van Deurzen Th. Gooijaarts 

Voorzitter        penningmeester 
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OVERIGE GEGEVENS 

 

Resultaatbestemming 

Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals 

opgenomen in de staat van baten en lasten. 

Gebeurtenissen na balansdatum  

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die hier vermeld dienen te 

worden. 
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