Jaarverslag Stichting Maanda 2015
Because Education Matters

Malindi, geschilderd en gerepareerd!
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1. Inleiding Jaarverslag Stichting Maanda
Dit is het jaarverslag van de Stichting Maanda, een kleine stichting met een groot effect.
Dit verslag bestaat uit een korte terugblik op het afgelopen jaar. We beschrijven welke activiteiten zijn uitgevoerd en welke resultaten daarmee zijn
behaald.
Vervolgens is een financiële verantwoording opgenomen (inkomsten en besteding van de inkomsten). En we sluiten af met wat we als stichting hebben
geleerd en welke kennis en ervaring we meenemen naar de volgende jaren.

2. Doelen en resultaten 2015
Er zijn 4 doelen benoemd voor het jaar 2014, en dat zijn:
1. Opstellen beleidsplan en meerjarenbegroting voor 2015-2020
2. Start met fondsenwerving bij de grotere fondsen
3. Start met ondersteuning van de nieuwe scholen, Simaubi, Masonsa en Malindi en afbouw docentenwoning Maanda.
4. Communicatie naar donateurs
Doel 1: Opstellen beleidsplan en meerjarenbegroting voor 2015
Met het uitbreiden van het aantal scholen wordt het project steeds groter. Des te meer reden om met elkaar verder vooruit te kijken. Samen met de
scholen is in beeld gebracht wat er de komende 5 jaar zou moeten gebeuren aan de scholen om schoon, heel en kleurrijk te worden, en welke investering
dat vraagt. In het beleidsplan en de meerjarenbegroting uiteen gezet waar Stichting Maanda zich de komende jaren voor inzet (in concrete projecten), op
basis van de ‘top 5’ van ingrepen die de scholen zelf hebben opgesteld.
Het beleidsplan en de meerjarenbegroting vormen de basis voor de fondsenwerving die we in 2015 en verder zijn gestart.
Doel 2: Fondsenwerving grote fondsen
Meer scholen betekent meer projecten en betekent een grotere investering. We hebben daarom in 2015 een start gemaakt met het werven van grotere
fondsen.
• Het Triodosfonds is aangeschreven, helaas heeft dat geen resultaat opgeleverd.
• Er is een gesprek gevoerd met Stichting Edukans. Onze werkwijzen sluiten nauw op elkaar aan, maar Edukans werkt op dit moment niet in
Zambia. Als met meerdere scholen een goede relatie is gelegd, is het voor hen wellicht interessant om aan te haken. We houden contact hier over.
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•

Er zijn voorbereidingen getroffen voor een gesprek met Wilde Ganzen, Wilde Ganzen is positief en wil graag met Stichting Maanda in gesprek.

Doel 3: Ondersteuning Simaubi, Masonsa, Malindi en Maanda
De drie nieuwe scholen hebben elk een top 5 opgesteld van ingrepen die nodig zijn om de scholen schoon, heel en kleurrijk te maken. Voor de school in
Maanda lagen er nog een aantal wensen waaronder het aanschaffen van een aantal extra Zedupads en de afbouw van docentenwoningen. In
onderstaande tabellen staan eerst de geplande werkzaamheden en vervolgens de uitgevoerde werkzaamheden opgesomd, met de bijbehorende te
verwachten kosten.
Planning
SCHOOL

ACTIVITEIT

KOSTEN
RAMING

VERWACHTE
OPBRENGSTEN

MAANDA

10 extra zedupads
Afbouw docentenwoning
Bestaande lokalen schoon, heel en vrolijk
Afbouw docentenwoning
Bestaande lokalen schoon, heel en vrolijk
Leesboeken
Bestaande lokalen schoon, heel en vrolijk
Afbouw 3 klaslokalen

€1.800
€1.500
€3.000
€1.500
€3.000
€1.000
€3.000
€2.000
€16.800,00

€1.800
€1.500
€3.000
€1.500
€3.000
€1.000
€3.000
€2.000
€ 16.800,00

ACTIVITEIT

KOSTEN

OPBRENGSTEN

10 extra zedupads
Afbouw docentenwoning
Bestaande lokalen schoon, heel en vrolijk
Afbouw docentenwoning
Bestaande lokalen schoon, heel en vrolijk
Bestaande lokalen schoon, heel en vrolijk
Afbouw 3 klaslokalen

€1.610
€1.500
€3.000
€1.500
€3.000
€3.000
€2.000
€ 15.610,00

€1.610
€1.500
€3.000
€1.500
€3.000
€3.000
€2.000
€ 15.610,00

MALINDI
MASONSA
SIMAUBI
TOTAAL
Uitgevoerd
SCHOOL
MAANDA
MALINDI
MASONSA
SIMAUBI
TOTAAL
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De Leesboeken zijn nog niet geleverd aan de school in Masonsa omdat de ruimte hiervoor nog niet klaar is.
Doel 4: Communicatie donateurs en anderen
Met verschillende middelen proberen we onze trouwe donateurs op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in Zambia. Verder zoeken en vinden we
steeds manieren om Stichting Maanda onder de aandacht te brengen:
• Er is door bevriende filmmakers een filmpje gemaakt over de afgelopen 5 jaar. Dat is getoond op een donateursavond. Een gezellige avond waarbij
we iedereen hebben bedankt voor de afgelopen 5 jaar en onze plannen hebben gedeeld voor de komende 5 jaar.
• Er is een nieuwsbrief verstuurd naar donateurs en geïnteresseerden.
• Regelmatig worden berichten gepost op de maanda-facebook pagina. De berichten worden goed gelezen en regelmatig geliked ☺
• Stichting Maanda heeft een bijdrage geleverd aan een boek voor de gemeente Deventer voor in de nieuwe Raadszaal.
• Er is een interview geweest met Deventer NGO
• Deventer Televisie heeft een uitzending gemaakt over de milleniumdoelen. De opnames zijn in 2015 gedaan, Brite Apuleni is daar namens
Stichting Maanda geïnterviewd. De rapportage is in 2016 uitgezonden.

3. Inkomsten en bestedingen in 2015
OMSCHRIJVING
Beginbalans
overige sponsoren

INKOMSTEN
€
€

19.975,83
23.945,00

afrekening betalingsverkeer
transactiekosten
kosten website
kosten sponsorbijeenkomst
foto's flyers en posters
boek 'Fondsenboek 2015'
projectkosten Malindi, Masonsa, Maanda
Projectkosten Simaubi
Kosten 10 extra zedupads Maanda
TOTAAL

€

BESTEDINGEN

43.920,83

€
€
€
€
€
€
€
€
€

106,63
171,00
26,98
316,23
70,69
49,50
9.000,00
5.000,00
1.610,00

€

16.351,03
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Toelichting op beginbalans
Beginbalans sluit niet aan op de jaarrekening van 2014. Vlak na de sluiting van de boeken is nog een sponsorbedrag overgemaakt van € 120,- door A.
Neuteboom-Borghuis. Dit is door de ING later wel toegerekend aan 2014. Vandaar dit jaar een correctie op de beginbalans met € 120,-.
Inkomsten
Er is sprake van drie inkomstenstromen. Particuliere schenkingen, sponsoracties en subsidies. In 2015 zijn er geen subsidies binnen gehaald, die komen in
2016 wel weer (reissubsidies). Er is in de afgelopen jaren een groep trouwe sponsoren ontstaan. Waardoor er ook een stabiel patroon ontstaat qua
inkomsten.
Bestedingen
Uit het bovenstaande staatje is te lezen hoe de bestedingen zijn gedaan. De grootste uitgaven dit jaar zijn logischerwijs de gemaakte projectkosten. De
grootste bijdragen zijn dit jaar gedaan aan de school in Simaubi. Maar ook de andere nieuwe scholen hebben dit jaar hun eerste bijdragen ontvangen om
de gebouwen te gaan verbeteren. Een verantwoording van de bestedingen per school staan in hoofdstuk 3.

4. Wat hebben we geleerd
Naast onze beproefde werkformule die resulteert in gemotiveerde leraren en leraressen, die beter onderwijs geven en gemotiveerde leerlingen die graag
willen leren, hebben we geleerd de problemen en oplossingen bij de lokale gemeenschap te laten.
De projecten komen tot stand in overleg met de gemeenschap. Dit gebeurt binnen bestaande samenwerkingsoverleg tussen de gemeenschap en de
leerkrachten; het PTA (Parents and Teachers Association). De gemeenschap geeft aan wat hun wensen zijn voor hun kinderen op onderwijs gebied. De
leerkrachten geven ook aan wat de huidig aanbod is en wat nodig is om te voldoen aan de wensen van de gemeenschap. Dat wat nodig is om het
onderwijsniveau te verbeteren wordt genoemd evenals ieders bijdrage aan de realisatie.
Het initiatief, plan van uitvoering en de daadwerkelijk uitvoering is geheel in handen van de lokale gemeenschap en de scholen. Stichting Maanda levert
een bijdrage aan een sneller afronding van projecten, de impuls die nodig is om te starten.. Deze wijze van samenwerken stimuleert en faciliteert
zelfontwikkeling van de lokale gemeenschap. Wij hebben geleerd dat deze manier van samenwerking een duurzame bijdrage levert aan de verbetering
van perspectieven van kinderen en het creëren van kansen gericht op het verhogen van het onderwijsniveau van de kinderen. Zodat zij in staat zullen zijn
om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun dorpen op het vlak van gezondheid, welzijn en werkgelegenheid.
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5. Jaarrekening 2015
Balans 2015
Beginbalans Stichting Maanda: 01-01-2015
Activa

Passiva

Liquide middelen

€ 19.975,83

Overige schulden

€ 19.975,83

TOTAAL

€ 19.975,83

TOTAAL

€ 19.975,83

Eindbalans Stichting Maanda: 31-12-2014
Activa

Passiva

Liquide middelen

€ 13.695,09

Overige schulden

€ 13.695,09

TOTAAL

€ 13.695,09

TOTAAL

€ 13.695,09
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Jaarrekening 2015
JAAREKENING 2015
Algemene kosten
Afrekening
Kosten website
domein en
betalingsverkeer
hostingpakket

Kosten in

Overgemaakt

Nederland

naar Zambia

PROJECT KOSTEN
Transactie

OPBRENGSTEN
Omschrijving

kosten

BEGINBALANS 2015
€
€
€
€

(28,42) €
(26,32)
(26,16)
(25,73)

(26,98)

€
€
€
€

(316,23)
(70,68)
(0,01)
(49,50)
€
€
€

TOTAAL

EINDBALANS 2015

€

(106,63) €

beginbalans
€
19.975,83

(26,98) €

(436,42) €

(9.000,00)
(5.000,00)
(1.610,00)

€
€
€

Bijeenkomst sponsoren en belanghebbenden
Kosten fotos, flyers en posters
Kosten fotos, flyers en posters
Boek fondswerving - lijsten mogelijk donateurs
(59,00) Projecten Malindi, Masonsa en Maanda
(56,00) Projecten Simaubi
(56,00) 10 extra Zedupads voor Maanda

(15.610,00) € (171,00)

€

19.975,83

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

140,00
25,00
15,00
10.000,00
25,00
10.000,00
250,00
25,00
25,00
25,00
3.100,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
40,00
25,00
50,00
50,00
23.945,00

€

27.569,80
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Staat van baten en lasten over 2015
OMSCHRIJVING
Beginbalans
overige sponsoren

BEGROTING Inkomsten

€

€

16.800,00

INKOMSTEN
€
€

16.800,00

afrekening betalingsverkeer
transactiekosten
kosten website
kosten sponsorbijeenkomst
foto's flyers en posters
boek 'Fondsenboek 2015'
projectkosten Malindi, Masonsa, Maanda
Projectkosten Simaubi
Kosten 10 extra zedupads Maanda
TOTAAL

BEGROTING bestedingen

€
€
€
€
€

100,00
200,00
30,00
300,00
100,00

€
€
€

10.000,00
5.000,00
1.800,00

€

17.530,00

€

BESTEDINGEN

19.975,83
23.945,00

43.920,83

€
€
€
€
€
€
€
€
€

106,63
171,00
26,98
316,23
70,69
49,50
9.000,00
5.000,00
1.610,00

€

16.351,03
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Financieel jaaroverzicht 2015

Zakelijk
Contact via ING.nl/zakelijk
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ING Bank N.V.,

Onderwerp Jaaroverzicht 2015

statutair gevestigd te Amsterdam

Datum Januari 2016

Handelsregister nr. 33031431

Stichting Maanda
t.a.v. het Bestuur
Roelofsbeldstraat 34
7413 RV DEVENTER

Jaaroverzicht 2015
Stichting Maanda
In dit jaaroverzicht vindt u de gegevens die u kunt gebruiken voor het opmaken van uw
jaarverslag 2015. Alle bedragen in dit overzicht zijn in euro's, tenzij anders aangegeven.

Betalen
Datum

Januari 2016
Onderwerp

I NG Zakelijke Rek ening: NL18 I NGB 0655 7154 28 Stichting Maanda
Saldo op 01-01-2015
19.975,83
Saldo op 31-12-2015
27.569,80

Jaaroverzicht 2015

Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u het jaaroverzicht van de betaalrekening die u bij ons heeft. De gegevens in dit
jaaroverzicht kunt u gebruiken voor het opmaken van uw jaarverslag 2015.
Heeft u vragen over uw jaaroverzicht?
Op veel vragen over het jaaroverzicht vindt u het antwoord op ING.nl/zakelijkjaaroverzicht. Staat uw
vraag er niet bij of is het antwoord voor u niet duidelijk? U kunt ook contact opnemen met ons
Adviesteam Zakelijk via 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur
en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

I nform atie over uw jaaroverzicht
Op ING.nl/zakelijkjaaroverzicht vindt u meer informatie over uw jaaroverzicht. U kunt ook contact
opnemen met ons Adviesteam Zakelijk via 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen
van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
I nform atie over het Depositogarantiestelsel
Tegoeden bij ING worden beschermd door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel.
Dit is een garantieregeling, die u beschermt wanneer een bank niet meer aan haar verplichtingen
kan voldoen. De garantieregeling geldt voor alle banken die een bankvergunning hebben van
De Nederlandsche Bank. Als ING niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, wordt
het totale tegoed over uw rekeningen tot een maximum van € 100.000 vergoed.
Kijk voor meer informatie op www.ing.nl/depositogarantiestelsel.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Horst
Directeur Klant Informatie Management
Bijlage: Jaaroverzicht 2015
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Af en bijschrijvingen 2015

Af & Bij:
31 december 2014 t/m 31 december 2015
Stichting Maanda
NL18 INGB 0655 7154 28

€ 19.855,83

€ 24.065,00

8 januari 2016

Saldo op 31 december 2014

Totaal Bij

Afdrukdatum

€ 27.569,80

€ 16.351,03

1 van 3

Saldo op 31 december 2015

Totaal Af

Pagina

Datum

Omschrijving

Type

Bedrag (€)

31-12-2015

Naam: A. NEUTEBOOM-BORGHUIS
Omschrijving: Keep up the good work
IBAN: NL56RABO0314947183

OV

140,00

Bij

23-12-2015

Naam: Hr A L M Bergkamp en/of Mw P Kooij
Omschrijving: Sponsoring
IBAN: NL15INGB0003612612

GT

25,00

Bij

18-12-2015

Naam: CJM GROOTENHUIS PAALMAN
Omschrijving: (ipv kerstbaksels)
IBAN: NL20ABNA0596637500

OV

15,00

Bij

08-12-2015

Naam: P.V. Tienhooven en/of K.
Omschrijving: Bijdrage voor Maanda,
succes ermee.
IBAN: NL59TRIO0776470590
Kenmerk: TRIODOS/NL/20151208/44339110

OV

10.000,00

Bij

04-12-2015

Naam: WORP H K VD
IBAN: NL70SNSB0938066595

OV

25,00

Bij

25-11-2015

ING-id: MPBZ21572977727
EUR 9.000,00
200110242899010
CHOMA DISTRICT EDUCATION BOARD C
FOR SCHOOL IMPROVEMENT MALINDI,
MASONSA AND MAANDA

OV

9.000,00

Af

25-11-2015

ING-id: MPBZ21572977727
Transfer provisie: EUR 9,00
Corresp.Kosten: EUR 50,00

OV

59,00

Af

24-11-2015

Naam: P.Y.N.M. UMMELS EO
Omschrijving: Gift
IBAN: NL14RABO0129201863

OV

10.000,00

Bij

24-11-2015

Naam: F. BASUT
Omschrijving: Wens jullie nog veel
succes met charles dickens , ik zal
kijken of ik nog wat lekkernijen
kan regelen .Groetjes Ficardo
IBAN: NL64RABO0135061121

OV

250,00

Bij

23-11-2015

Naam: Hr A L M Bergkamp en/of Mw P Kooij
Omschrijving: Sponsoring
IBAN: NL15INGB0003612612

GT

25,00

Bij

28-10-2015

RC afrekening betalingsverkeer
Factuurnr. 1125769999
Betreft rekening 65.57.15.428
Periode: 01-07-2015 / 30-09-2015

DV

28,42

Af

23-10-2015

Naam: Hr A L M Bergkamp en/of Mw P Kooij
Omschrijving: Sponsoring
IBAN: NL15INGB0003612612

GT

25,00

Bij

23-09-2015

Naam: Hr A L M Bergkamp en/of Mw P Kooij
Omschrijving: Sponsoring
IBAN: NL15INGB0003612612

GT

25,00

Bij

Hoewel het overzicht op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan ING bank N.V. niet instaan voor de juistheid of volledigheid van het overzicht. De ING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van het overzicht. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
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