
Financiële verantwoording 2019
Staat van baten en lasten over 2019

Balans

donaties : € 1355,88
spaarrente:  € 0,00

 __________
 € 1355,88

Uitgaven:

8e fase bouwkosten school (muur) € 5014,00
Bankkosten € 103,71
 ________
 € 5277,29

Jaarresultaat / tekort - € 3921,41
 ________
 € 1355,00

Inkomsten:

Activa

 31-12-2018  31-12-2019

betaalsaldo     € 8015,86  € 4094,45
rek nr. 6074569

Spaarsaldo     € 7.959,87   € 7.959,87

 ________  ________
                                       € 15.975,73    € 12.054,32
  

Passiva

 31-12-2018  31-12-2019

31-12-2018 reserve/  € 15.975,73  € 15.975,73
eigen vermogen

jaarresultaat/ tekort 2019  - € 3921,41
ingeteerd t.b.v. 8e fase bouw
    
 

   

 ________  ________
                                      € 15.975,73  € 12.054,32



Financiële verantwoording 2018
Staat van baten en lasten over 2018

Balans

donaties : € 4.968,31
spaarrente:  € 2,14

 __________
 € 4.970,45

Uitgaven:

7e fase bouwkosten school € 2.584,00
Bankkosten € 129,46
 ________
 € 2.713,46

Jaarresultaat / overschot  € 2.256,99
 ________
 € 4.970,45

Inkomsten:

Activa

 31-12-2017  31-12-2018

betaalsaldo     € 5.761,01  € 8.015,86
rek nr. 6074569

Spaarsaldo     € 7.957,73   € 7.959,87

 ________  ________
                                       € 13.718,74    € 15.975,73
  

Passiva

 31-12-2017  31-12-2018

31-12-2017 reserve/  € 13.718,74  € 13.718,74
eigen vermogen

Overschot na 7e fase   € 2.256,99
bouw/ keukengebouw
  (jaarresultaat 2018)    
 

   

 ________  ________
                                      € 13.718,74  € 15.975,73



Financiële verantwoording 2017
Staat van baten en lasten over 2017

Balans

donaties : € 7.178,50
spaarrente:  € 7,73

 __________
 € 7.186,23

Uitgaven:

Bouwkosten schoolkeuken € 1.335,00
Bankkosten € 126,46
 ________
 € 1.481,46

Jaarresultaat / overschot  € 5.704,27
 ________
 € 7.186,23

Inkomsten:

Activa

 31-12-2016  31-12-2017

betaalsaldo     € 8.006,85  € 5.761,01
rek nr. 6074569

Spaarsaldo         € 7,12   € 7.957,73

 ________  ________
  € 8013,97  € 13718,74
  

Passiva

 31-12-2016  31-12-2017

31-12-2016 reserve/  € 8.013,97  € 8.013,97
eigen vermogen

Overschot na 6e fase   € 5704,77
bouw/ keukengebouw
  (jaarresultaat 2017)    
 

   

 ________  ________
 € 8013,97  € 13718,74



Financiële verantwoording 2016
Staat van baten en lasten over 2016

Balans

donaties : € 10.320,00
spaarrente:  € 0,02

 __________
 € 10.320,02

Uitgaven:

Vijfde fase bouwkosten school € 2.356,00
Bankkosten € 140,15
 ________
 € 2.496,15

Jaarresultaat / overschot 2016  € 7.823,87
 ________
 € 10.320,02

Inkomsten:

Activa

 31-12-2015  31-12-2016

betaalsaldo     € 183,00  € 8.006,85
rek nr. 6074569

Spaarsaldo         € 7,10   € 7,12

 ________  ________
  € 190,10  € 8.013,97
  

Passiva

 31-12-2015  31-12-2016

31-12-2015 reserve/  € 4.496,46  € 190,10
eigen vermogen

tekort 2015 -€ 4.306,36   
door vierde fase bouw

resp. overschot 2016    € 7.823,87
na 5e fase bouw     
  ________
resterend eigen       €190,10
vermogen 31-12-2015
   ________
resp. resterend eigen   €8.013,97
vermogen 31-12-2016
   

 ________  ________
 € 190,10  € 8.013,97



Financiële verantwoording 2015
Staat van baten en lasten over 2015

Balans

donaties : € 6.281,72
spaarrente:  € 6,70

 __________
 € 6.288,42

Uitgaven:

Vierde fase bouwkosten school € 10.320,00
Algemene kosten € 151,24
(Roads bouwplaten)
Bankkosten € 123,54
 ________
 € 10.594,78

Jaarresultaat / tekort - € 4.306,36
Ingeteerd op overschot t.b.v
laatste fasen bouw ________
 € 6.288,42

Inkomsten:

Activa

 31-12-2014  31-12-2015

betaalsaldo     € 26,67  € 183,00
rek nr. 6074569

Spaarsaldo € 4.469,79   € 7,10

 ________  ________
 € 4.496,46  € 190,10
  

Passiva

 31-12-2014  31-12-2015
reserve/ € 4.424,74  € 4.424,74
eigen vermogen

overschot eind 2014 € 71,72   € 71,72
t.b.v. laatste fase bouw
   ________
    € 4.496,46

jaarresultaat/ tekort 2015  - € 4.306,36
ingeteerd t.b.v. vierde fase bouw
 

 ________  ________
 € 4.496,46  € 190,10



Financiële verantwoording 2014
Staat van baten en lasten over 2014

Balans

donaties : € 12.682,96
spaarrente:  € 69,79

 __________
 € 12.752,75

Uitgaven:

Derde fase bouwkosten school € 15.812,00
Algemene kosten € 110,20
(transport Benny)
Bankkosten € 108,97
 ________
 € 16.031,17

Jaarresultaat / tekort - € 3.278,42
Ingeteerd op overschot t.b.v
laatste fasen bouw ________
 € 12.752,75

Inkomsten:

Activa

 31-12-2013  31-12-2014

betaalsaldo   € 224,95  € 26,67
rek nr. 6074569

Spaarsaldo € 7.549,93   € 4.469,79

 _____  ________
 € 7.774,88  € 4.496,46
  

Passiva

 31-12-2013  31-12-2014
reserve/ € 4.424,74  € 4.424,74
eigen vermogen

overschot eind 2013/2014 € 3.350,14   € 3.350,14
t.b.v. laatste fase bouw

   - € 3278,42
   ________
   € 71,72

 ________  ________
 € 7.774,88  € 4.496,46



Financiële verantwoording 2013
Staat van baten en lasten over 2013

Balans

donaties : € 10.113,16
spaarrente:  € 49,93

 __________
 € 10.163,09

Uitgaven:

Tweede fase bouwkosten school € 6.636,00
Algemene kosten € 127,00
(drukkosten brochure, notaris, k.v.k.)
Bankkosten € 49,95
 ________
 € 6812,95

Jaarresultaat / overschot
ter besteding 3e fase bouw € 3.350,14
 ________
 € 10.163,09

Inkomsten:

Activa

 31-12-2012  31-12-2013

betaalsaldo      € 68,17  € 224,95
rek nr. 6074569

Spaarsaldo € 4.356,03   € 7.549,93
 _____  ________
 € 4.424,74  € 7.774,88
  

Passiva

 31-12-2012  31-12-2012

reserve/ € 4.424,74  € 4.424,74
eigen vermogen

overschot 2013 -  € 3.35014
t.b.v. 3e fase bouw 

 ________  ________
 € 4.424,74  € 7.774,88



Financiële verantwoording 2012
Staat van baten en lasten over 2012

Balans

donaties : € 13.908,70
spaarrente:  € 56,03

 __________
 € 13.964,73

Uitgaven:

Eerste fase bouwkosten school € 8536,00
Algemene kosten € 897,73
(drukkosten brochure, notaris, k.v.k.)
Bankkosten € 106,26
 ________
 € 9539,99

Jaarresultaat / overschot
ter besteding 2e fase bouw € 4.424,74
 ________
 € 13.964,73

Inkomsten:

Activa

 01-01-2012  31-12-2012

betaalsaldo € 0,00  € 68,71
rek nr. 6074569

Spaarsaldo € 0,00   € 4.356,03
 _____  ________
 € 0,00  € 4.424,74
  

Passiva

 01-01-2012  31-12-2012

reserve/ € 0,00  € 4.424,74
eigen vermogen 

 _____  ________
 € 0,00  € 4.424,74



Beleidsplan
Door middel van

- presentaties op scholen gevolgd door inzamelingsacties van de kinderen
- eten voor Senegal -  maaltijden bij ons thuis waar de gasten voor betalen
- rommelmarkten
- verjaardagsfeesten waarop inzamelingsacties zijn gehouden
- giften van donateurs die ons boekje hebben gelezen
- lezingen in de kerk

hebben we ons kapitaal opgebouwd.
Met dit geld wordt in Senegal een school gebouwd. De school wordt uitsluitend door Afrikanen gebouwd.

De stichting betaald het materiaal en salaris aan de (lokale) werklieden.
Ons uiteindelijke doel is de school self-supporting maken door de aanleg van een cashewnotenplantage (3 
ha) en een groentetuin met watervoorziening. In 2016 zijn er 350 cashewboompjes geplant op het terrein van 
de school.

Beloningsbeleid
Door de organisatie klein te houden worden geen beloningen verstrekt.
We werken pricipiëel niet met dienstverlenende organisaties die kostenvergoedingen vragen.
De notaris die de oprichtingsacte heeft opgesteld heeft dit voor de kostprijs gedaan. Verblijfskosten en reis-
kosten van en naar het project worden niet vergoed door de stichting.

Verslag uitgevoerde activiteiten. (beknopt)
In februari 2012 is Stichting Opbouw Senegal opgericht.
Met het startkapitaal van Siem Wijnker is de fundering gemaakt.
In het voorjaar van 2012 is de brochure gemaakt. Maarten van de Biezen heeft een website gemaakt.
In 2013 is het eerste lokaal compleet gebouwd, het tweede lokaal is in 2014 gebouwd en de bouw van het 
middengebouw is in 2015 afgerond.
Bij de school is een waterput gegraven, in 2018 is daar onderhoud aan gepleegd (dieper gemaakt).
Een aantal keer hebben we een feestelijke maaltijden georganiseert waarvan de opbrengst van de betalende 
gasten naar de stichting gaat.
In Nieuwe Niedorp verkopen we jaarlijks spullen op een kraam op de rommelmarkt. 
In 2017 hebben we een diapresentatie in de kerk in Nunspeet gehouden. Hieruit is een donatie vanuit de 
Oranjemarkt voort gekomen..
Eind 2018 zijn we begonnen met het bouwen van een muur rond de school. Deze moet loslopend vee van 
het terrein en uit de moestuin houden. Wij hopen de bouw van de muur in de loop van dit jaar (2020) af te 
ronden.
Er zijn regelmatig bestuursvergaderingen gehouden waarin we onze activiteiten en vorderingen bespreken.


