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Jaarverslag 2015

Voorwoord
Wij hebben het genoegen u hierbij het jaarverslag 2015 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 2015
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
In 2015 hebben we een nieuw bestuurslid gekregen. Frans van der Sluis is ons team komen
versterken.
Voorzitter: F.A.W.A Bohemen (Frits)
Secretaris/Penningmeester: W.E.A. Schravesande (Nanny)
Leden: M. Vrijvogel (Marjan), F. van der Sluis (Frans)
Verder heeft M.G. de Breems (Marga) een adviserend p.r. rol binnen het bestuur.

2015
In 2015 zijn er voorbereidende gesprekken geweest met de hoofdmeester en het bestuur van de
school om de voorgenomen bouw van vier klaslokalen te bespreken. Verder is het bestuur op
zoek gegaan naar een goede, betrouwbare aannemer.
Dit werd ondermeer mogelijk gemaakt dankzij een aanzienlijke donatie van Catz Charity
Foundation.
Ook is de website van de Stichting in een nieuw jasje gestoken. Wat moderner en gemakkelijker
te bekijken. En met het laatste nieuws en nieuwe foto’s.

Fondsenwerving
Afgelopen jaar is een prima jaar geweest voor de Stichting. Dankzij een aantal grote donaties in
2015 kunnen we beginnen met het bouwen van de vier klaslokalen.
In maart zijn we benaderd door een leerling van groep 7/8 van de Meester Eeuwoutschool met de
vraag of we het leuk zouden vinden als zij onze Stichting zou voorstellen als het tweejaarlijkse
goede doel op haar school.
Er zijn allerlei acties op touw gezet; variërend van eigen gemaakte kaarten en zelf gebakken
koek, tot het organiseren van een afsluitende middag op school, inclusief een sponsorloop,
spelletjes en de verkoop van Afrikaanse hapjes en drankjes. Er is een prachtig bedrag
bijeengebracht: € 2699,65 mocht de Stichting na afloop in ontvangst nemen.

In juli is het bestuur van de Stichting Schoolproject-Uganda uitgenodigd door Catz International
(CI) om te komen overleggen over een mogelijke donatie. Catz International heeft een eigen
Charity Foundation (CCF) welke diverse projecten steunt in landen waar Catz International
actief is.
Catz International heeft tijdens dit overleg een donatie van € 10.000,- toegezegd waarmee de
Stichting uitermate verheugd is. Dit bedrag heeft het bestuur inmiddels mogen ontvangen.

De fameuze statiegeld bus bij AH in Sommelsdijk was ook dit jaar weer een succes. Opbrengst
711 Euro.
Er zijn ook weer schuurverkopen geweest en natuurlijk de Koningsmarkt: totale opbrengst bijna
500 Euro.
Van de medewerkers van EECV mochten we dit jaar 725 Euro ontvangen.
Verder ontving de Stichting donaties van:
Margriet Bezemer
Patrick en Pauline Blok
Fam. L. v.d. Boogaard
Jolanda Brugman
J. Coster
Marisca Gardenier
Jos Heinen
Sandra Kars
Mark de Mare
Fam. C. Van Os
Joke van Paassen
Fam. K. Rehorst
Frans v.d. Sluis
Fam. G. Steentjes
Lenneke Zoetemeijer

En natuurlijk waren er ook weer de mensen die ons hielpen bij het realiseren van de
verschillende activiteiten. De handen zijn ook in 2015 weer volop aanwezig geweest.
Het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage.

Projecten
Toiletgebouw meisjes
Het gebouw is helemaal klaar en prachtig afgewerkt.

Bouw vier nieuwe lokalen
Mede dankzij de donatie van Catz Charity Foundation is in 2015 begonnen met de
voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van vier nieuwe lokalen.
Inmiddels staan er twee stevige gebouwen van twee lokalen.

Financiën
Onderstaand treft u een overzicht aan van de kosten en baten van de Stichting over het jaar 2015.
Resultaten rekening 2015
Kosten
Bankkosten
Voorschot bouwkosten lokalen
Algemene kosten
Naar eigen vermogen

Baten
155,95
262,40
78,93
35428,42

saldo rekeningen per 31.12.14
Donaties
opbrengsten acties
rente

35925,70

20309,48
11598,00
3908,12
110,10
35925,70

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

Credit
117,65
4466,60

Eigen vermogen

35428,42

30844,17
35428,42

35428,42

Plannen 2016 en verder
In 2016 wordt er volop gewerkt aan het afbouwen van de vier klaslokalen en het inrichten
hiervan.
In februari 2016 brengt het bestuur een bezoek brengt aan de school om te zien hoe de stand van
zaken is met betrekking tot de verschillende werkzaamheden.
De verwachting is dat de werkzaamheden eind april/begin mei 2016 zijn afgerond.
Natuurlijk blijven er ook kleinere projecten op het programma staan, zoals het verbeteren van de
watervoorziening en de aanschaf van schoolmaterialen.
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.

Spijkenisse, april 2016
Bestuur Stichting Schoolproject Uganda

