FINANCIEEL VERSLAG STICHTING ONDERWIJSBEVORDERING NOORD-WEST TANZANIA 2021.
In 2021 hebben we de ontvangsten en uitgaven geboekt, zoals we dat ieder jaar gewend zijn
om te doen. Dat leidt tot onderstaand overzicht:
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Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de individuele sponsoring was in 2021 -€ 93,58 voornamelijk als gevolg van koersverschillen. Bij één transactie zijn de
koersverschillen vooraf genomen en niet zoals gebruikelijk achteraf.
De reguliere ontvangsten en uitgaven.
De reguliere en de projectontvangsten bedroegen € 51.853,43.
De reguliere en projectuitgaven bedroegen
€ 55.928,71.
Totaal verschil
€ 4.075,28
Daarnaast werd in de loop van 2021 project x opnieuw leven ingeblazen. Een sponsor heeft
zich bereid verklaard om een bedrag van € 10.000,- , die de stichting binnenhaalt met

nieuwe projecten en sponsoren, te verdubbelen. De stand per 31-12-2021 bedroeg
€7.953,16.
Het totale vermogen van de stichting is gestegen van € 44.309,81 naar € 48.094,74. Een
stijging van € 3.784,93.
Deze stijging kan als volgt worden verklaard:
Daling van de som van de reguliere en projectontvangsten en uitgaven van -€ 4.075,28
Een kleine daling van de individuele sponsoring van
- € 93,58
Project x met een bedrag van
+ € 7.953,16
En een renteopbrengst van de spaarrekening van
+€
0,63
Totale stijging van het vermogen van
+ € 3.784,93
Hieronder een opsomming van alle uitgaven (regulier en projecten).
Bijdrage in de exploitatie van KEMPS
€ 19.360,00 *
Bijdrage kinderen naar de Tanzaniaanse scholen
€ 6.116,05
Projecten in Tanzania rond de school
€ 28.855,14 *
Overige kosten
€ 1.597,52
Totaal
€ 55.928,71
De gemiddelde koers in 2021 was 2660Shilling voor € 1,- *
De koersschommelingen waren groot dit jaar. Tussen 2737 en 2525 Shilling voor 1Euro.
De verdere opsplitsing van de overige kosten:
Pc extreme
Bankkosten
KVK
Declaratie vlucht Tanzania in opdracht van het bestuur
Totaal

€ 83,91
€ 118,60
€ 15,95
€1.379,06
€ 1.597,52

De totale ontvangsten bedroegen
De reguliere en projectontvangsten
Project x

€ 59.806,59
€ 51.853,43
€ 7.953,16

De totale ontvangsten waren ongeveer € 10.000,- lager dan in 2020!
Het aantal gesponsorde kinderen die werden ondersteund om naar onze Engelstalige
school te gaan steeg licht naar 41 kinderen. Samen droegen de sponsoren in 2021 een
bedrag van € 19.270,-bij. Los van 3 sponsoren die € 5.000,- sponsorden voor het naar
school gaan van kinderen naar de Tanzaniaanse lagere scholen. Daarnaast ontvingen we
wederom heel veel giften vanuit meerdere kerken in en om Burgum, Borne, Rijssen en
Hoogeveen.

Wat waren de punten van 2021?
Eind 2020 heeft ons bestuurslid Frank Bigirwamungu Rubya bezocht. Er speelden daar een
aantal zaken die opgelost moesten worden.
Allereerst heeft hij een dhr. Pantaleon gevraagd om tijdelijk hoofdonderwijzer te worden,
omdat wij ontevreden waren over zijn voorganger. We hebben Pantaleon ( gepensioneerd)
gevraagd de functie van hoofdmeester in te vullen totdat we een nieuwe gevonden hadden.
In maart heeft het bestuur de profielschets voor de nieuwe directeur vastgesteld.
De sollicitaties kwamen in mei en deze zijn in eerste instantie door 2 bestuursleden
beoordeeld. Zij hebben ook via Teams een aantal gesprekken gevoerd. Frank is in juli weer
naar Tanzania geweest en heeft daar de nieuwe schooldirecteur Gilbert uitvoerig gesproken
over de taken die voor hem lagen.
In diezelfde maanden heeft het bestuur uitvoerig gesproken over het beleidsplan ( ook
onderdeel van de door ANBI gewenste jaarverslag). Doel, missie en strategie kwamen aam
de orde. Ook de ontwikkelingen kwamen aan de orde en uiteindelijk de vraag: Wat willen we
bereiken?
In de eerste helft van 2021 hebben we besloten de klaslokalen onderin het gebouw af te
bouwen en daar een eetzaal van te maken. Daarvoor hebben we diverse sponsoren
gevraagd om ons te helpen om dit voor elkaar te krijgen.
Daarna heeft het bestuur ook het besluit genomen om de binnenplaats van de school verder
af te bouwen met tegelpaden en gras. Dit project heeft wat langer geduurd doordat bleek
dat in de drainage naast de veranda veel zand lag. Dat moest worden uitgeschept en
tegelijkertijd moesten een aantal afdekplaten van de drainage worden vervangen door
nieuwe exemplaren.
Tijdens zijn 2e bezoek heeft Frank ook gesproken over de lekkage in de watertank en de
begroting van de trap (van de bovenverdieping naar de eetzaal onderin). Daarnaast heeft hij
aangekaart wat we eventueel zouden kunnen doen om kinderen met een diploma (eind klas
7) verder te ondersteunen.
In de vergadering van september is met blijdschap het plan van de verdubbelaar toegejuicht.
Zijn voorstel was om ons te vragen extra donateurs te vinden voor Shoma. Hij heeft
aangegeven die nieuwe sponsorgelden te verdubbelen tot een bedrag van max. € 10.000,uiterlijk eind 2022). Dat heeft tot een heel aantal acties geleid waarbij onder andere de
bollenactie vanuit Burgum genoemd moet worden.
De voorzitter heeft in de vergadering van september op zich genomen de website te
reorganiseren en te vernieuwen. Een groot aantal zaken zijn aangepakt en een aantal
wachten nog op verdere discussie in 2022.
In de vergadering van november heeft Frank verslag gedaan van de gesprekken met Gilbert
rond het salarisgebouw in Rubya. Het gebouw zelf blijft rechtovereind, maar Gilbert heeft
een aantal kleine aanpassingen gepleegd mede naar aanleiding van zijn gesprekken met de
leerkrachten over hun performance. Dit salarisgebouw vormt dan ook een basis voor het
budget 2022.
In de vergadering van december kwam Betsy met de mooie mededeling dat Shoma wordt
voorgedragen voor een deel van de opbrengsten van het 40-dagen project in Burgum.
( daarnaast heeft stichting Vriendenkring Samuel ook voor 2022 weer een bedrag
toegezegd).

In diezelfde vergadering heeft het bestuur Frank gevraagd ook dit jaar naar Rubya te gaan
met een concreet aantal opdrachten om er voor te zorgen dat 2022 een onderwijs technisch,
maar ook financieel een goed jaar zal worden.
Ton Bargeman
Penningmeester Shoma
Februari 2022.

