
FINANCIEEL VERSLAG STICHTING ONDERWIJSBEVOIRDERING NOORD-WEST TANZANIA 2020. 
 
In 2020 hebben we de ontvangsten en de uitgaven geboekt, zoals we dat ieder jaar gewend 
zijn om te doen. Dat leidt tot onderstaand overzicht: 
 
50.13.54.158   2018  2019  2020  

         
Beginstand   55186,45  29289,97  27.900,85  

         

         

Ontvangen Individueel  7.270,03  6.843,33  8.598,38  

Uitgifte Individueel  7.269,73  8.119,24  7.326,68  

Saldo Individueel  0,30  -1.275,91  1.271,70  
         

Ontvangen Regulier  30.282,47  61.271,97  60.229,47  

Uitgifte Regulier  43.228,47  88.766,54  80.160,80  

Saldo Regulier  -12.946,00  -27.494,57  -19.931,33  

         
Ontvangen Project  80.269,32  27.381,36  10.039,42  
Uitgifte Project  78.255,81  0,00  0,00  

Saldo Project  2.013,51  27.381,36  10.039,42  

         

Project X   0,00  0,00  0,00  

         

Saldo  I,R + P  -10.932,19  -1.389,12  -8.620,21  
Overboeken 
naar 

Spaarrekenin
g 

 14.964,29  0,00  0,00  

Eind Saldo   29.289,97  27.900,85  19.280,64  

         

         
         

Rekeningnummer        
60.79.50.005         
Eind Saldo         

         
Spaarrekenin
g 

        

54.57.51.705     0,00  0,00  
Eind Saldo   25.000,00  25.021,12  25.029,17  

         

Totaal Vermogen  54.289,97  52.921,97  44.309,81  
         

 
 Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de individuele sponsoring was in 2020 
€ 1.271,70. Het negatieve verschil van 2019 is hiermee opgeheven. Zoals al eerder 
aangegeven hoort deze rekening voor onze stichting neutraal te verlopen! 
 
De reguliere ontvangsten en uitgaven. 
De reguliere en de projectontvangsten bedroegen € 70.268.89. 
De reguliere en projectuitgaven bedroegen              € 80.160,80. 
Totaal verschil                                                                  €   9.891,91 
 
 
 



 
Het totale vermogen van de stichting is gedaald van € 52.921,81 naar € 44.309,81. 
Dat is een daling van € 8.612,16. 
Deze daling kan als volgt worden verklaard: 
Daling van de som van reguliere en project ontvangsten en uitgaven van - € 9.891,91 
Een stijging (eenmalig) van de individuele sponsoring van                            + € 1.271,70 
En een renteopbrengst op de spaarrekening van                                            + €         8,05 
Totale daling van het vermogen                                                                          - € 8.612,16 
 
Hieronder een opsomming van alle uitgaven (regulier en projecten). 
 
Bijdragen in de exploitatie van KEMPS                                              €  25.923 
Bijdrage kinderen naar de Tanzaniaanse scholen     (170)             €    5.626 
Projecten in Tanzania rond de school                                                €  27.745 
Aanschaf van de 2e grote bus                                                              €  20.428 
Overige kosten                                                                                       €        457 
Koersverschillen                                                                                   -€         18 
Totaal                                                                                                       €   80.161 
Koers 1 Euro= 2600 Tanzaniaanse Shilling 
 
De verdere opsplitsing van de overige kosten: 
Pc Extreme                                                                                            €  84,- 
Bankkosten                                                                                           € 226,- 
Rest                                                                                                        € 147,- 
Totaal overige kosten                                                                         € 457,- 
 
De totale ontvangsten bedroegen € 70.268,89. 
Het aantal sponsoren dat een of meerdere kinderen ondersteunde om naar onze 
Engelstalige school te gaan steeg licht naar 36 Sponsoren, die samen € 12.870,- bijdroegen. 
Daarnaast ontvingen we wederom heel veel giften vanuit meerdere kerken in en om 
Burgum, Borne, Rijssen en Hoogeveen. 
 
De specificatie van de grotere giften ziet er als volgt uit: 
 

 in € 

stichting Paulien 500 

stichting vrienden van Samuel 4000 

verjaardagsacties 1726 

Rotary Enschede-Zuid 600 

Switzar  7570 

anoniem 10000 

kringloop Borne 1000 

De Hoop installatiebedrijf 1000 

statiegeld Burgum 2685 

anoniem 4627 

kerken rond Burgum, Borne, Hoogeveen 9186 

K Poelstra 1000 



sponsoren KEMPS 12870 

overige sponsoren 13504 

totaal 70268 

 
Wat waren de hoogtepunten van 2020? 
In 2020 hebben we een klein aantal projecten uitgevoerd. Allereerst het afbouwen van de 
klaslokalen 7 en 8 (het grootste deel was al in 2019 gerealiseerd). Dat was nodig, omdat in 
januari 2021 we 6 klassen en een grote kleuterklas zullen hebben. Dat betekent dat alle 
klaslokalen gebruikt gaan worden (nog 1 lokaal zal worden gebruikt als slaapplek van de 
kleuters). In februari werd het project keuken verder afgemaakt, inclusief het verlengen van 
de schoorsteen. Ook is er een opslagplaats gemaakt voor het opslaan van hout.  
Afbouwen van de binnenplaats. De overkapping van de veranda is aangebracht. Daarnaast is 
het looppad van de keuken naar de school geplaveid en overkapt. Ook zijn de muren van de 
toiletten aan de buitenkant aangesmeerd. De binnenplaats van het gebouw is nu bijna klaar. 
De muren aan de binnenplaats zijn gepleisterd en geschilderd en de veranda zelf is vlak 
gemaakt en van tegels voorzien. 
Twee bliksemafleiders zijn geplaatst en het sportveld is van gras voorzien en tot slot is een 
kopieermachine aangeschaft om zo het werk efficiënter te laten verlopen. 
Door de Lock down, die ook in Tanzania werd afgekondigd, heeft de school een behoorlijk 
aantal weken stilgelegen. De onderwijzers waren wel zo veel mogelijk aanwezig om de 
kinderen die het nodig hadden, toch zo veel mogelijk te helpen. 
Bovenstaande situatie heeft ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten de betalende 
ouders ¼ van hun bijdrage kwijt te schelden, omdat hun kinderen in die tijd ook geen les 
hebben gehad. Wel hebben we in de tijd dat de school dicht was, voedsel uitgedeeld aan de 
Shoma kinderen, niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor hun broertjes en zussen en 
ouders. Om dit te kunnen bekostigen hebben we een aantal donaties ontvangen. 
Net voor het einde van het jaar is de 2e grote bus vanuit Japan in DAR aangekomen en 
daarna door Johnson en Frank naar Bukoba gebracht om hem verder gereed te maken voor 
gebruik. Ook dit jaar heeft klas 4 meegedaan aan het landelijk examen. Eind 2020 waren de 
resultaten nog niet bekend. 
Frank heeft aan het einde van het jaar met de gehele staf meerdere malen indringend 
gesproken. Dit heeft er o.a. toe geleid dat onze stichting afscheid heeft genomen van John 
Bosco, wegens onvoldoende functioneren. Frank heeft o.a. de wijze van betaling van 
‘betalende ouders’ zodanig veranderd dat we nooit afhankelijk zijn van 1 persoon, maar 
altijd 2 mensen apart verantwoordelijkheid dragen. Een aantal veranderingen zullen in 
januari 2021 worden doorgevoerd en vallen dus buiten dit jaarverslag. 
Ton Bargeman  
Penningmeester Shoma  
Januari 2021. 


