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Jaarverslag 2016

Voorwoord
Wij hebben het genoegen u hierbij het jaarverslag 2016 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
2016 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 2016 ongewijzigd.
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.

2016
Afgelopen jaar was een enerverend jaar voor de Stichting. Dankzij een grote donatie van Catz
International konden we dit jaar de bouw van vier schoollokalen realiseren.
Dit grote project werd uitgevoerd door een plaatselijke aannemer, die het bestuur, in overleg
met het schoolbestuur had geselecteerd uit drie aangeboden offertes.
De aannemer, Samtu Enterprises, heeft de project binnen de afgesproken termijn en binnen
het budget afgerond.
In februari heeft het bestuur een eerste bezoek gebracht aan het project. Toen lag de
fundering van beide gebouwtjes er al en was een gedeelte van de muren al opgetrokken.
In mei waren de vier lokalen gereed om in gebruik genomen te worden. Dit werd in
september gevierd met een officieel feest waarvoor alle betrokkenen werden uitgenodigd.
Onze plaatselijke projectmanager, Mary Mugyenyi, had zelf de minister van toerisme gestrikt
om de gebouwen officieel te openen.
Ook het bestuur was met een delegatie aanwezig.
De aannemer heeft ook nog wat herstelwerkzaamheden gedaan aan de vorig jaar afgebouwde
toilet groep voor de meisjes. Alles is geschilderd en ziet er op en top uit.

Fondsenwerving
Afgelopen jaar is weer een goed jaar geweest voor de Stichting.
De fameuze statiegeld bus bij AH in Sommelsdijk was ook dit jaar weer een succes.
Opbrengst 350 euro.
De opbrengst van de verschillende acties viel dit jaar door omstandigheden wat lager uit dan
voorgaande jaren.
Van de medewerkers van EECV mochten we dit jaar ook weer een mooi bedrag ontvangen,
420 euro was de opbrengst van de kerstactie.
Ook mochten we dit jaar een donatie ontvangen van de Diaconie gereformeerde vrijgemeente
van 750 euro.
Verder ontving de Stichting donaties van:
Margriet Bezemer
Familie de Blok
Jannie Bohemen
Jolanda Coster
Jolanda Groenendijk
Rik Hafmans
Jos Heinen
JSO Weldinspection
Henk Kampers
Joke van Paassen
Familie Rehorst
Nanny Schravesande
Familie Steentjes
Sportschool van Unen
Sander van “t Verlaat
Bureau Volzin B.V.
Robert Westerholt
En natuurlijk waren er ook weer de mensen die ons hielpen bij het realiseren van de
verschillende activiteiten. De handen zijn ook in 2016 weer volop aanwezig geweest.
Het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage.

Foto’s Projecten
Bouw vier nieuwe lokalen

Meer foto’s vindt u op onze website.

Financiën
Onderstaand treft u een overzicht aan van de kosten en baten van de Stichting over het jaar
2016.

Resultaten rekening 2016
Kosten

Bankkosten
Bouwkosten
lokalen
Algemene
kosten
Naar eigen
vermogen

Baten

268,48
35.717,70
26,98
2599,61
38612,77

Balans 2016

saldo rekeningen
per 31.12.15
Donaties

35.428,42
2559,77

opbrengsten acties

513,00

rente

111,58
38612,77

Debet
Saldo rekening
1588.31.934
Saldo rekening
5830834
Saldo rekening
5830834 spaar

Credit

126,45

Eigen vermogen

2599,61

2.367,41
105,75
2599,61

2599,61

Plannen 2017 en verder
Gezien het huidige saldo op de rekeningen van de Stichting, zijn er momenteel geen
projecten in voorbereiding.
Wel zal er nog elektriciteit aangelegd worden in de nieuwe lokalen, zodat deze ook in de
avonduren gebruikt kunnen worden voor bijlessen.
Er blijft contact met het schoolbestuur over vervolgprojecten. Ideeën en wensen zijn er
voldoende.
Echter zal voor 2017 de focus liggen op het werven van fondsen en het promoten van de
Stichting.
Uiteraard houden wij jullie op de hoogte via onze nieuwsbrieven en de website.

Oostvoorne, juli 2017
Bestuur Stichting Schoolproject Uganda

