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In het Financieel verslag Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania 2020 en het 
Jaarverslag Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania ( Shoma) 2020 vindt u een 
uitgebreider verslag van alle activiteiten van de stichting. 
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1 Algemeen 
 
 
1.1 Oprichting stichting 
 
De stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania is opgericht op 21 maart 2005. De stichting is 
vooral bekend onder de naam Shoma ( dat betekent onderwijs in het Swahili ). 
 
1.2 Resultaatbestemming 
 
Het resultaat wordt conform de statuten besteed overeenkomstig de doelstellingen van de stichting. 
 
1.3 Activiteiten 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door fondsen en voorzieningen te 
scheppen ten behoeve van het volgen van lager, middelbaar en hoger onderwijs door jongeren in het 
werkgebied van de stichting. 
 
 
1.4 Het opzetten van de jaarrekening 
 
Vele jaren lang, heeft het accountantskantoor BDO uit Emmen voor onze stichting het jaarverslag 
gemaakt. Nu zij dat niet meer mogen doen hebben we hun rapportagelijn ook gevolgd voor de jaren 
daarna. 
In feite betekent dit dat u niet alleen 2020 en 2019 zult zien, maar ook nog 2018. Dat betekent een 
volledige aansluiting op het jaarverslag over het jaar 2019. 
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2 Balans per 31 december 2020. 
 
 

Activa    
    
 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 
 € € € 

Vlottende activa    
    

Vorderingen  1.276  
    

Liquide middelen 44.310 52.922 54.289 
    

Totaal 44.310 54.198 54.289 
    

Tabel 1 

 
 
 
 

Passiva    
    
 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 
 € € € 
Eigen vermogen    
Bestemmingsreserve 44.310 54.198 54.289 
    
Langlopende schulden   
Overige schulden 0       0      

 
0 

    
Totaal 44.310 54.198 54.289 
    

Tabel 2 
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3 Staat van baten en lasten over 2020. 
 
    

 2020 2019 2018 

 € € € 

Donaties 78.867 88.653 117.822 

    

Bestedingen aan de doelstellingen 87.030 86.358 126.903 

Kosten van beheer en administratie 457 2.408 1.851 

Som der kosten 87.487 88.766 128.754 

    

Exploitatiesaldo -8.620 -113 -10.932 

    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8 21  

Rentelasten en soortgelijke kosten -   

    

Financiële baten en lasten 8 21  

    

Saldo baten en lasten -8.612 --92 -10.932 

    
Tabel 3 
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4 Algemene toelichting 
 
Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania heeft ten doel: 
 
4.1 De bevordering van onderwijs aan jongeren tot vijfentwintig jaar in het werkgebied van de 

stichting en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van dat deel van Tanzania. 
 

4.2 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

4.3 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door fondsen en voorzieningen te 
scheppen ten behoeve van het volgen van lager, middelbaar en hoger onderwijs door jongeren 
in het werkgebied van de stichting. 

 
4.4 De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 
 
4.5 De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 

stichting. 
 
4.6 Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, 

aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. 
 
4.7 Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd.  

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. 
Het batig saldo wordt ultimo boekjaar toegevoegd aan het vermogen van de stichting. 
De ontvangen bijdragen betreft de ontvangen donaties van derden. 
De financiële lasten betreffen aan derden en groepsmaatschappijen betaalde ( te betalen) 
interest. 

 
 
In het Financieel verslag Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania 2020 en het Jaarverslag 
Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania ( Shoma) 2020 vindt u een uitgebreider verslag 
van alle activiteiten van de stichting. 
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5 Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 
 

Activa    
Vlottende activa    
 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 
 € € € 
Vorderingen - 1.276  
Nog te ontvangen rente spaarrekening - - - 
    

Tabel 4 

 
 

Liquide middelen € € € 
    
ABN AMRO bestuur rekening 19.281 27.901 55.186 
ABN AMRO spaarrekening 25.029 25.021 10.036 
    
Totaal 44.310 54.198 65.222 
    

Tabel 5 

 
 

Passiva    
    
Eigen vermogen    
    
Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve Instandhoudingsreserve Totaal 
 € € € 
    
Stand per 1 januari 
2020 27.901 25.021 52.922 

Toevoeging -8.620 8 -8.612 
Langlopende schulden   
    
Stand per 31 
december 2020 19.281 25.029 44.310 

    
Tabel 6 

 
 
De bestemmingsreserve is gevormd voor de bouw van de school in Noord-West Tanzania. 
De instandhoudingsreserve is gevormd voor de sponsoring van kinderen waarvan de ouders het 
schoolgeld niet kunnen betalen. 
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Langlopende schulden    
 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 
 € € € 
    
Overige schulden    
Leningen o/g van het bestuur 0 0 0 
    

Tabel 7 

 
Over de leningen o/g van het bestuur is geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden noch 
aflossingsverplichtingen overeengekomen. 
 
 

6 Toelichting over de staat van baten en lasten over 2020. 
 

 2020 2019 2018 
 € € € 
Donaties    
Individuele sponsoring 8.598 6.843 7.270 
Reguliere sponsoring 60.229 61.272 30.283 
Project sponsoring 10.040 27.381 80.269 
    
 78.867 95.496 117.822 
    
Bestedingen aan de doelstellingen    
Kosten individuele sponsoring 7.327 8.119 7.270 
Kosten reguliere sponsoring 31.549 29.369 43.228 
Kosten projectsponsoring 48.154 59.397 78.256 
    
 87.030 96.885 128.754 
    
Gemiddeld aantal werknemers    
Gedurende de Jaren 2020 en 2019 waren geen werknemers in dienst van de stichting.  
    
Algemene kosten    
Accountantskosten 231 2.255 1.662 
Bankkosten 226 153 189 
    
 457 2.408 1.851 
    
Rentelasten en soortgelijke kosten    
Ontvangen rente 8 21  
    
Rentelasten en soortgelijke kosten    
Betaalde bankrente -   

Tabel 8 

 
  



 8 
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Voorzitter 
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