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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.
“De transitie van de activiteiten van Nangina naar Sirimba Parish is in de loop van het jaar
2016 nagenoeg voltooid. Deze activiteiten vinden voornamelijk plaats onder leiding van de
parochiegeestelijke father Chrispinus en Benedict. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de
financiële verslaglegging. Fidelia bleef aan als administratieve kracht , gedeeltelijk d.w.z.
voor 50% door onze stichting betaald. Ik ben in april 2016 naar deze “uithoek”van Kenia
gereisd om persoonlijk de gang van zaken te kunnen beoordelen. Het enige deel van het
project: lagere schoolopleiding in Nangina werd en wordt nog voor een aantal jaren
voortgezet. Wij vinden het niet ten voordele van de kinderen om ze tussentijds over te laten
stappen naar een andere lagere school, deels ook omdat deze lagere school bekend staat als
een van de beste scholen in het district. Het schoolgeld ligt iets hoger dan op andere
scholen, maar is dan ook de moeite waard!
Educatieve activiteiten
Lagere school
Naast de 63 kinderen in Nangina hebben wij schoolgeld betaald voor 200 kinderen op de St.
Kizitu Pr.School, door Fidelia en pater Chris geselecteerd.
Technische school
Voor een aantal kinderen is middelbaar onderwijs te hoog gegrepen. Daarom is aangestuurd
op de voortzetting van het onderwijs op een technische school. Hiervoor zijn 50 kinderen
geselecteerd, die echt op het beroepsonderwijs worden klaargestoomd voor een baan. Zij
hebben inmiddels het eerste jaar voltooid en gaan nog 2 jaar door. Straks kunnen zij als
metselaar, timmerman, automonteur en lasser aan de slag , maar ook een groep meisjes als
kleermaker.
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Middelbare school
De leerlingen volgen onderwijs op een van de talrijke middelbare scholen. Het huidige aantal
bedraagt 22 , waarbij nogal wat “ dag” scholen ingeschakeld worden. In het verleden ging
het bijna in alle gevallen om kostscholen; echter door de hoog opgelopen kosten ( meer dan
het dubbele!) wordt dit beleid voorlopig aangehouden. Mogen er significante verschillen aan
het licht komen in vergelijkbare gevallen dan zal het beleid aangepast worden. Gelet op de
budgettaire ruimte zal het aantal kinderen in 2017 uitgebreid worden. Via Good News
Centre (een Nederlandse stichting werkzaam in Nairobi ) gaan 5 kinderen naar de
middelbare school. Deze kosten worden door onze stichting betaald. Deze kinderen komen
uit een van de Slums van Nairobi. Wij worden keurig op de hoogte gehouden van hun
vorderingen.
Universiteit en college
In de afgelopen jaren zijn door onze stichting honderden leerlingen in staat gesteld om een
universitaire opleiding te volgen. Het bleek een landelijke trend te zijn, want de nieuwe
universiteiten schoten als paddenstoelen uit de grond. Reeds in 2015, maar deze trend heeft
zich doorgezet in 2016, was er een groot aantal zogenaamde. witte boorden werklozen.
Enerzijds ging het om studies waar de arbeidsmarkt niet om vroeg, anderzijds was de
kwaliteit van een aantal nieuwe universiteiten bedroevend. Dientengevolge is er uitgebreid
gediscussieerd over het nut van deze studies. Besloten is om meer jongelui in de richting van
een college te sturen, vergelijkbaar met een HBO opleiding in ons land. Er zijn een groot
aantal beroepen zoals onderwijzer, verpleegkundigen, lab. technicians en uitgesproken
technische opleidingen , waar de markt om vraagt. De kosten zijn beduidend hoger omdat de
meeste colleges private instellingen zijn , maar een baan is bijna gegarandeerd.
Capacity building
Ditmaal “slechts” 8 huizen gebouwd. De reden hiervoor was gelegen in het feit dat gelet op
de budgetten er keuzes gemaakt moesten worden.
Maatschappelijke activiteiten
“For the benefit of the poor “: voor de allerarmsten zijn nogal wat giften beschikbaar gesteld.
Ten gevolge van de trek naar de stad van de jongeren blijven veel alleroudsten dikwijls alleen
en berooid achter in hun armzalige onderkomens. Dikwijls zonder voldoende voedsel, vooral
in de droge tijd en gebrek aan medische zorg. Wij hebben de helpende hand geboden in de
vorm van voedselverstrekkingen , medische hulp, kleding ,betalen van doodskisten enz. Ook
zijn een aantal jongeren die een eigen bedrijfje op willen zetten, geholpen bij de aanschaf
van gereedschappen enz.
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Financiën
Onze inkomsten blijven redelijk op peil , waardoor alle ondernomen activiteit gedekt konden
worden. Dankzij onze trouwe sponsoren kunnen wij doorgaan met de voorgenomen
activiteiten, waarvoor wij graag onze erkentelijkheid willen uitspreken.”
Richtlijn “650 Fondswervende instellingen”
De jaarrekening over 2016 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

Gedurende het jaar 2016 is veel vooruitgang geboekt met het verder beheersen van de
uitgaven die gedaan zijn voor opleiding van de kinderen.
Het lokale toezicht op de selectie van kandidaten voor de verschillende scholen en het
toezicht op de geldstromen die daarmee samenhangen is onder de verantwoordelijkheid van
father Chrispinus en Benedict ( Sarimba Parish) gekomen en dat blijkt een meer dan goede
keuze te zijn geweest. Daar waar in het verleden nog wel eens veel energie verloren ging in
het controleren en het corrigeren van het werk van het lokale management van de stichting
in Nangina is dit nu nauwelijks nog nodig en verloopt het proces volledig zoals dat hoort en
gewenst is. Zoals al eerder vermeld richt de hulp zich volledig op de opleiding van kinderen
en zijn er geen directe bemoeienissen meer met het managen van de technische school en
projectmatige bouwactiviteiten.
Voor wat de continuïteit van de stichting voor de toekomst betreft zijn er gesprekken gaande
met een organisatie die veel ervaring heeft in het gebied. We trachten hiermee geleidelijk
meer samen te werken om ook voor de verdere toekomst de voortgang van de hulpverlening
te kunnen voortzetten.
We danken onze sponsoren voor de bijdragen die het mogelijk maken, zij het op iets
beperkter schaal, hulp te bieden aan de allerarmsten in de wereld.
We nemen nadrukkelijk afstand van de groeperingen die maar vinden dat Afrika en andere
ver achtergebleven gebieden maar aan hun lot moet worden overgelaten en dat we hier in
Nederland eerst maar aan onszelf moeten denken. Het zou goed zijn als de leiders van de
populistische partijen een paar weken mee gingen werken in die gebieden om te ervaren
hoe het leven is, hoe zinvol en nuttig de hulp is en ook te ervaren hoeveel dankbaarheid en
liefde er terug komt.
We danken u nogmaals voor uw betrokkenheid.
René van Herwaarden, voorzitter
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Stichting Jeugdopvang en Educatie Kenya, Schijndel
Balans per 31 december 2016
31 december 2016

31 december 2015

ACTIVA
Overlopende activa
Rente spaarrekening
Vooruitbetaald Good News Centre

109
3.125

345
3.125

53.178

73.366

56.412

76.836

PASSIVA
Reserves en fondsen
- reserves
. continuiteitsreserve
. bestemmingsreserve

10.000

10.000

10.000

10.000

. overige reserves

7.961
20.000

-fondsen
.bestemmingsfonds Sirimba Parish
Kenya
.bestemmingsfonds Good News Centre

33.287

40.625

3.125

6.250
36.412

46.875

56.412

74.836

Overlopende passiva
Vooruitontvangen donatie

Liquide middelen

27.961

2.000
56.412

76.836

3.234

3.470

Rabobank rekening-courant
Rabobank BedrijfsSpaarrekening

8.178

3.366

45.000

70.000
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Stichting Jeugdopvang en Educatie Kenya, Schijndel
Staat van baten en lasten over 2016
2016

2015

Baten:
Baten uit eigen fondswerving
Rentebaten
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Sirimba Parish Kenya
Diverse projecten

15.344
109
15.453

21.735
345
22.080

26.650
2.500

23.700
2.000

Werving baten
Kosten eigen fondswerving
Beheer en administratie
administratie 322

Bestemming saldo
Toevoeging/onttrekking aan:
overige reserves

-7.961

-3.942

1.601
30.751
Kosten
beheer
en

bestemmingsfonds

-7.337
-15.298

Som
der
-3.942 lasten

26.022
Saldo van baten en lasten

-15.298

-3.942
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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. 2016

31 dec. 2015

€

€

VORDERINGEN
Rente Rabo Bedrijf SpaarRekening
Vooruitbetaald Good News Centre 2017

RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve

109

345

3.125

3.125

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

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

3.234
==========

3.470
=========

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
Stand 1 januari

40.625

Overboeking bestemmingsfonds Good News Centre
Onttrekking bestemmingsfonds
Stand 31 december

31.250
9.375

( 7.338)
---------------33.287
==========

-------------40.625
========
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De in dit bestemmingsfonds opgenomen bedragen zijn door sponsoren verstrekt ten
behoeve van het Sirimba Parish Kenya 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

6.250

18.750
9.375

Overboeking naar bestemmingsfonds Sirimba
Parish Kenya
Uitkering toegezegde bijdrage

Stand 31 december

(3.125)
---------------3.125

(3.125)
-------------6.250

==========
=========
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.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016

2015

€

€

Baten uit eigen fondswerving
Sponsoring, donaties en giften

13.344
21.735
=======
=======
Onder verschillende benamingen en middels diverse acties worden baten ten behoeve van
de doelstellingen van de stichting verworven.
Rentebaten
Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening

109
=======

345
=======

Kosten beheer en administratie
Kosten projectmanager
Diverse kosten

1.246

99

50

15

Bankkosten

246
------------

208
----------

1.542
=======

322
=======

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 2017

I.T.T.M. van Herwaarden

A.C.W. Vlugman-van Deurzen

Voorzitter

Th. Gooijaarts
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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