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Jaarverslag 2018

Voorwoord
Wij hebben het genoegen u hierbij het jaarverslag 2018 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
2018 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 2018 ongewijzigd.
Voorzitter: F.A.W.A Bohemen (Frits)
Secretaris/Penningmeester: W.E.A. Schravesande-van der Sluis (Nanny)
Leden: M. Vrijvogel (Marjan), F. van der Sluis-Schravesande (Frans)
Verder heeft M.G. de Breems (Marga) een adviserend p.r. rol binnen het bestuur.

2018
Dit jaar was een rustig jaar voor de Stichting.
Plannen zijn er voldoende, maar na de bouw en overdracht van de lokalen in 2016/2017 zijn
de financiële middelen van de Stichting ernstig geslonken.
Voordat er gewerkt kan worden aan nieuwe plannen, moet er weer voldoende geld worden
verzameld.
Gedurende het jaar is er veelvuldig contact geweest, via e-mail en telefonisch, met de
hoofdmeester en het schoolbestuur om de goede band te behouden en te verstevigen.
Ook met de aannemer die de schoollokalen heeft gebouwd onderhouden we nog nauw
contact.
In de nieuw gebouwde lokalen is inmiddels ook elektriciteit aangelegd.
Op het schoolterrein ligt al jaren een fundering, waar verder nooit iets mee gedaan is. Deze
fundering kan gebruikt worden om nieuwe ruimtes te creëren die eventueel als leslokaal
gebruikt kunnen worden.
In 2018 hebben we hebben de aannemer gevraagd om te onderzoeken of de fundering
hiervoor geschikt is. En het antwoord was positief en hij heeft hiervoor een offerte
uitgebracht.

Omdat er nog niet voldoende geld beschikbaar is hebben we dit plan voorlopig opgeschoven
naar een later tijdstip.
Tot onze genoegen heeft het bestuur inmiddels informatie ontvangen over de bouw van een
aantal ruimtes op de bestaande fundatie. De plaatselijke autoriteiten hebben een helpende
hand geboden. Er zijn muren geplaatst en een dak.
Aan onze Stichting is nu gevraagd of wij een financiële bijdrage willen leveren aan de
afwerking en inrichting van de ruimtes.
Uiteraard gaat de Stichting hiervoor fondsen werven.

Fondsenwerving
Natuurlijk hebben wij onze vaste donateurs en ontving de Stichting in 2018 donaties van:
M. Bezemer
P.J.J. Blok
M.C. Bosschieter
J. Coster
M.C. Gardenier
J.W. Heinen
L.A. Oosthoek
G.W. den Reijer
J.H. Soekra
G.A.H. Steentjes
Medewerkers en directie Ertsoverslagbedrijf Europoort
Het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage.

Financiën
Onderstaand treft u een overzicht aan van de kosten en baten van de Stichting over het jaar
2018.
Resultatenrekening 2018
Kosten

Baten

Bankkosten
Algemene kosten
Naar eigen vermogen

saldo rekeningen per
31.12.17
Donaties
Rente

137,68
26,98
4682,74

4847,40

2.873,52
1973,74
0,14

4847,40

Balans 2018
Debet
Saldo rekening
1588.31.934
Saldo rekening 5830834
Saldo rekening 5830834
spaar

Credit

163,75
4.384,49

Eigen vermogen

4682,74

134,50
4682,74

4682,74

Plannen 2019 en verder
Inmiddels heeft de school in Kitwe een nieuwe hoofdmeester gekregen, de heer Tumwebaze
George. Hij heeft zich inmiddels via de mail aan ons voorgesteld en wij hopen, net als hij, dat
de samenwerking onveranderd zal voortduren.
Er zijn voor het komende jaar alweer plannen gemaakt een nieuw project op te starten.
Met de vraag en de offerte die wij in 2018 ontvingen om een bijdrage te leveren aan de
afwerking en inrichting van de geplaatste ruimtes willen wij in 2019 verder gaan. In de eerste
maanden zal de focus liggen op het werven van fondsen, voordat wij een toezegging kunnen
doen aan de school.
Andere ideeën en wensen zijn er ook voldoende. Het onderhoud en het aanschaffen van
nieuwe leermiddelen blijft een aandachtspunt.
Uiteraard houden wij jullie op de hoogte via onze nieuwsbrieven en de website.
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