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Jaarverslag 2014

Voorwoord
Wij hebben het genoegen u hierbij het jaarverslag 2014 aan te bieden. Dit verslag is een
verantwoording van de activiteiten en de financiën van Stichting Schoolproject Uganda.
Het bestuur geeft openheid van financiële zaken en een overzicht van de projecten die in 2014
zijn gerealiseerd om de kinderen van Kitwe verder te helpen een toekomst op te bouwen.

Doel
Het doel van de Stichting is als volgt omschreven:
Stichting Schoolproject Uganda is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, die door
middel van donaties, projecten initieert en/of ondersteunt die scholen in Oeganda de
mogelijkheid biedt het onderwijs niveau te verbeteren.

Organisatie
De samenstelling van het bestuur is in 2014 ongewijzigd.
Voorzitter: F.A.W.A Bohemen (Frits)
Secretaris/Penningmeester: W.E.A. Schravesande (Nanny)
Leden: M. Vrijvogel (Marjan),
Verder heeft M.G. de Breems (Marga) een adviserend p.r. rol binnen het bestuur.

2014
Helaas heeft het bestuur in verband met persoonlijke omstandigheden het afgelopen jaar geen
bezoek kunnen brengen aan de school in Kitwe.
Rond Koningsdag, was onze “project-leider” Gerald over uit Oeganda. Hij was erg onder de
indruk van ons land. Wij hebben hem kunnen laten zien wat de Stichting doet om geld bij elkaar
te brengen en hoeveel mensen de Stichting en de kinderen in Kitwe een warm hart toedragen.
Na de vrijmarkt is er een spontaan interview geweest met een journalist van de Brielse Courant
wat resulteerde een leuk stuk in deze krant. Dit heeft zeker meegeholpen om onze Stichting weer
(lokaal) onder de aandacht te brengen.

Fondsenwerving
Ook in 2014 is het werven van fondsen onverminderd doorgegaan.
Naast de ontvangen spontane donaties, heeft het bestuur ook in 2014 weer acties opgezet om
geld in te zamelen voor de Stichting.
In 2014 zijn we gestart met onze schuurverkopen. Omdat we in de loop van de tijd veel spullen
verzameld hebben leek het ons een goed idee om eens “opruiming” te houden. Maar om nu met
alle spullen te gaan lopen slepen leek het ons een beter idee om de deur van de schuur, waar de
spullen opgeslagen liggen, open te gooien en te zien wat er van kwam.
Een klein stukje in de krant ter promotie en wat flyers in de omgeving bracht toch nog een flink
aantal mensen op de been.
De drie schuurverkopen hebben totaal 1177 Euro opgebracht.
De vrijmarkt op Koningsdag is inmiddels een jaarlijks terugkerend gezellige dag, die helaas dit
jaar iets minder opbracht dan andere jaren; 335 Euro.
Een kraam op de antiek en curiosamarkt in Brielle bracht 320 Euro op.
De fameuze statiegeldbus bij de vestiging van AH in Middelharnis was ook weer een succes.
Opbrengst dit jaar totaal 1185 Euro.
De medewerkers van Ertsoverslagbedrijf Europoort hebben in 2014 1200 Euro bijeen gebracht.
En een spontane fietsmarathon bij sportschool van Unen in Brielle bracht 190 Euro in kas.
Verder mochten wij het afgelopen jaar donaties ontvangen van:
De heer H.B.M. Decker
Leen en Anne van de Boogaard
Pauline en Patrick de Blok
De heer en mevrouw Rehorst
Marisca Gardenier
Mevrouw M.J. Neijenhuis-Pierlot
Cor van Os
De heer P. Eland
Jos Heinen
Mevrouw J. Coster
Familie G.A.H. Steentjes
Joyce Cupedo
John van Hoorn
Carla van den Berg
Joke van Paassen
En natuurlijk waren er ook weer de mensen die ons hielpen bij het realiseren van de
verschillende activiteiten. De handen zijn ook in 2014 weer volop aanwezig geweest.
Het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage.

Projecten
Toiletgebouw meisjes
Inmiddels is het gebouwtje klaar. Helaas hebben we nog geen foto’s mogen ontvangen van het
eindresultaat. Maar we gaan ervanuit dat het er goed uitziet. Zodra we beeldmateriaal ontvangen
zullen we dit op de website plaatsen.

Bouw nieuwe lokalen
In 2014 is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe
lokalen. Door de ouders en de dorpsbewoners worden er stenen gebakken en hout verzameld.
Hopelijk kan er in 2015 een start worden gemaakt met de leggen van de fundering voor de
lokalen.

Financiën
Bijgaand treft u een overzicht aan van de kosten en baten van de Stichting over het jaar 2014.

Resultaten rekening 2014
Kosten
Bankkosten
Algemene kosten
Naar eigen vermogen

Baten
123,43
1000,00
20309,48

Donaties
opbrengsten acties
saldo rekeningen per 31.12.13
rente

21432,91

2439,60
3179,80
15692,73
120,78
21432,91

Balans 2014
Debet
Saldo rekening 1588.31.934
Saldo rekening 5830834
Saldo rekening 5830834 spaar

Credit
363,65
5211,76
14734,07
20309,48

Eigen vermogen

20309,48

20309,48

Plannen 2015 en verder
Het gemeentebestuur van Kitwe is helaas nog niet gestart met de bouw van de twee lokalen, die
zij hebben toegezegd.
De Stichting gaat echter onverminderd verder met het inzamelen van geld om de bouw van de
lokalen te realiseren.
Dit kost heel veel geld. Er zijn al offertes aangevraagd via lokale aannemers. De bouw van een
gebouw met 4 lokalen kost omgerekend ongeveer € 30.000.
Dan praten we alleen nog maar over het gebouw en nog niet over de inrichting.
Zo veel geld is er helaas nog niet in kas.
Het wordt dus weer een periode van lobbyen, evenementen organiseren en donateurs benaderen.
Natuurlijk blijven er ook kleinere projecten op het programma staan, zoals het verbeteren van de
watervoorziening en de aanschaf van schoolmaterialen.
Het ligt in de verwachting dat het bestuur in 2015 weer een bezoek brengt aan de school om te
zien hoe de stand van zaken is met betrekking tot de verschillende werkzaamheden.
Ook het komende jaar blijft er veel te doen en wij hopen dat jullie ons zullen blijven steunen.
Uiteraard houden wij jullie op de hoogte via onze nieuwsbrieven en de website.
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