
Jaarrekening

2013 / 2014

van

Stichting Karamoja Arts

te

Lienden



Inhoudsopgave

1 Bestuursverslag 3

2 Balans per 31 december 2014 6

3 Staat van baten en lasten over het jaar 2013 / 2014 7

4 Kasstroomoverzicht over het jaar 2014 8

5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 9

6 Toelichting op de balans 10

7 Toelichting op de staat van baten en lasten 11

8 Ondertekening door bestuur 12

9 Kengetallen 13

10 Vergelijking realisatie 2013 / 2014 met begroting 2013 / 2014 13

11 Overige gegevens 13

2/13



1 Bestuursverslag

Oprichting en doelstelling

De Stichting is opgericht op 22 april 2013 en heeft tot doel:

a. De (financiële) ondersteuning van duurzame activiteiten teneinde een structurele verbetering van de 

levensomstandigheden ((drink)water en voedselzekerheid) te bewerkstelligen voor de Karimojong in Oeganda.

b. Het bevorderen van eigen kennis en vaardigheid van de Karimojong in Oeganda om op die wijze deze 

bevolkingsgroep zelfredzaam te maken of in ieder geval de zelfredzaamheid te stimuleren.

Jaarrrekening 2013 / 2014

Naast de oprichting vonden in 2013 nog geen activiteiten plaats. In december 2013 werden voor het eerst 

giften ontvangen. Deze eerste jaarrekening van de stichting betreft derhalve de periode 22 april 2013 tot en 

met 31 december 2014.

Bestuurssamenstelling

Ultimo 2014 bestond het bestuur van de stichting uit:

- de heer G.J. Budding, voorzitter

- mevrouw L.S. Wittekoek-Volders, seccretaris

- mevrouw G. van Olderen-Ruitenbeek, penningmeester

Activiteitenverslag

Het jaar 2014 kan voor de stichting als volgt worden samengevat:

Bestuurlijk

 Nadat Stichting Karamoja Arts eind 2013 de benodigde ANBI status had ontvangen en bovendien een eigen 

bankrekening, was ze in gelegenheid op zoek te gaan naar financiële ondersteuning. 

 In het eerste deel van 2014 werden een projectplan en begroting voor 2014 en meerjarenplannen 

opgesteld.

 Er is initiatief genomen tot samenwerking met de bestaande sponsoren. Met hoofdsponsor TEAR is op 

regelmatige basis overleg gevoerd tot wederzijdse tevredenheid. Tweede helft van het jaar werd Child of 

Uganda eveneens betrokken.

 De fondsenwerving is opgestart met behulp van een externe organisatie. Door dit bureau werden diverse 

fondsen benaderd voor diverse projectonderdelen. Van enkele fondsen ontvingen we positieve reactie.

 Doel voor 2014 was de bekendheid van de stichting vergroten en daarmee de groep donateurs te 

vergroten. Slechts een beperkte groep mensen werd bereikt, doordat er nog geen goed materiaal 

beschikbaar was en een concreet plan van aanpak ontbrak. De uitbreiding van de groep donateurs bleef 

daarom achter bij de verwachtingen. 

 Er heeft afstemming  plaatsgevonden met de bestaande thuisfrontcommissie van de veldwerkers. In 2014 

zijn de meeste taken overgenomen door het bestuur en is er voor de thuisfrontcommissie nauwelijks iets te 

doen geweest, dan het onderhouden van contacten met veldwerkers.
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Geplande activiteiten en realisatie in projecten

Water en landbouw

 Realisatie zanddam Kogole East. In 2014 is de zanddam in Kogole East (in de Lokeriket-rivier) afgekomen. 

Verbouw van droogteminnende gewassen zoals gierst, sesam en zonnebloemen. Er was een goede 

opbrengst van de droogte minnende gewassen zoals sesam, gierst en zonnebloemen. 

 Testen van diverse grondbedekkende gewassen. Gedurende het seizoen was er sprake van een positieve 

testfase, waarna lokale boeren gestimuleerd werden om dit toe te passen op hun eigen land. Men kwam 

naar ons toe, om te vragen om ook zo’n tuin op hun eigen grond.

Toerisme

 Bouwen van de ‘guesthouses’ ten behoeve van het toerisme. De bouw van de ‘guesthouses’ werd voltooid 

en ze werden ook al in gebruik genomen door toeristen.

 Verbeteren van omzet in de lokale winkel. De Karamoja Arts winkel is verhuisd naar de winkelstraat in het 

centrum. Hierdoor hebben we een betere opbrengst gerealiseerd, waardoor meer mensen werk hebben 

gekregen in de winkel. 

Onderwijs

 Opstarten van lokaal kwalitatief goed onderwijs, waarbij de school met de jaren mee gaat groeien. Na de 

nodige voorbereidingen is in september gestart met de eerste fase van de school gestart. Tegelijkertijd is 

de training van drie lokale leerkrachten van start gegaan.

Overigens wordt verwezen naar het separaat uitgebrachte activiteitenverslag.

Toekomstparagraaf

Verwachtingen en plannen voor 2015 op bestuurlijk gebied

 Herstructurering van de bestaande plannen vanwege de veranderingen in het werkveld en de sponsoring 

van één van de veldwerkers.

 Door uitbreiding van relaties met fondsen, bedrijven en donateurs willen we voldoende inkomsten 

genereren voor het leven en werk in Uganda. 

 Overleg met bestaande sponsoren TEAR en Child Of Uganda om te komen tot vernieuwde structurele 

samenwerking.

 Zoeken naar ambassadeurs voor de stichting in diverse kerkelijke gemeenten. De ambassadeurs zullen 

optreden als contactpersonen in de verschillende kerken.

 Ontwikkelen van PR-plannen en bijbehorend materiaal om het netwerk en de bekendheid van de stichting 

te vergroten.  

 Ontwikkelen van eigen website met behulp van een webdesigner.

 Zorgen dat er op frequente wijze wordt geïnformeerd via de nieuwsbrief danwel op andere wijze via social 

media.
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Projecten in 2015

Water en landbouw

 Het bouwen van een volgende zanddam. 

 Het verkrijgen van een opslagplaats voor gewassen en een verwerkingsruimte. 

 Aanschaffen van een zonnebloemolie pers.

 Uitbouwen met demonstratietuinen. Trainen en begeleiden van 4 tot 8 lokale boeren hiervoor.

Toerisme

 Doorbouwen aan een volgend guesthouse, zodat meer mensen ondergebracht kunnen worden tijdens 

een bezoek aan Kotido.

 Vervolgens het starten met de bouw van een ontmoetingsruimte, welke o.a. belangrijk is voor het geven 

van trainingen en voor ontmoetingen met andere ontwikkelingsorganisaties en boeren.

Onderwijs

 Het bouwen van schoolruimten: twee of drie klaslokalen, met een officeruimte en toiletten. 

 Het draaien van de school, en trainen van in totaal 5 leerkrachten.

 Het aantrekken van vakbekwame vrijwilliger(s) om een en ander te kunnen begeleiden en trainen.

Lienden, 30 oktober 2015

L.S. Wittekoek-Volders, secretaris
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2 Balans per 31 december 2014

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 0 0

Liquide middelen 25.678 0

Totaal activa 25.678 0

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 18.164 0

Bestemmingsfondsen 7.514 0

25.678 0

Kortlopende schulden

Crediteuren 0 0

Overige schulden en overlopende passiva 0 0

0 0

Totaal passiva 25.678 0

31-12-2014 22-04-2013
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3 Staat van baten en lasten over het jaar 2013 / 2014

Realisatie Begroting

2013 / 2014 2013 / 2014

€ €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 49.830 57.500

Baten uit beleggingen 0 0

Som der baten 49.830 57.500

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Suppletie werkers in Uganda 17.971 15.000

Projecten 3.500 31.000

Totaal besteed aan doelstellingen 21.471 46.000

Kosten eigen fondsenwerving 2.057 1.000

Kosten beheer en administratie 624 500

Som der lasten 24.152 47.500

Resultaat 25.678 10.000

Toevoeging / onttrekking aan:

Continuïteitsreserve 18.164 0

Bestemmingsfonds 7.514 0

25.678 0
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4 Kasstroomoverzicht over het jaar 2014

Realisatie Begroting

2013 / 2014 2013 / 2014

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 25.678 10.000

Afschrijvingen materiële vaste activa n.v.t. n.v.t.

Cashflow 25.678 10.000

Mutaties vorderingen 0 0

Mutaties kortlopende schulden 0 0

Mutaties in het werkkapitaal 0 0

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 25.678 10.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Kasstroom boekjaar 25.678 10.000

Liquide middelen begin boekjaar 0 0

Liquide middelen eind boekjaar 25.678 10.000
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5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Richtlijn fondsenwervende instellingen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen, zoals die 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn

gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 

de nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor

oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van 

giften die worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen.

Toerekening van de lasten 

In de staat van baten en lasten worden de lasten rechtstreeks toegerekend aan de doelstellingen van de 

organisatie, aan de werving van baten en aan het beheer van de organisatie. . 
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6 Toelichting op de balans

31-12-2014 22-04-2013

€ €

ACTIVA

Vorderingen 0 0

Liquide middelen

Betaalrekening 25.678 0

Spaarrekening 0 0

25.678 0

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve

Beginstand 0 0

Uit exploitatiesaldo toegerekend 18.164 0

Stand per 31 december 18.164 0

De instelling is voor haar exploitatie geheel afhankelijk van giften.

Om de exploitatie gedurende tenminste een half jaar voort te kunnen zetten, wordt een continuïteitsreserve

aangehouden van tenminste 50% en maximaal 100% van de voor het volgende kalenderjaar begrote

exploitatielaste. Voor 2015 is € ……. begroot.

Ter belegging van de continuïteitsreserve worden liquide middelen aan gehouden.

Bestemmingsfondsen

Werkersfonds

Stand per 1 januari 0 0

Uit exploitatiesaldo toegerekend 0 0

Stand per 31 december 0 0

Projectenfonds

Stand per 1 januari 0 0

Uit exploitatiesaldo toegerekend 7.514 0

Stand per 31 december 7.514 0

Totaal per 31 december 7.514 0

Specificatie Projectenfonds

Projecten algemeen 7.514 0

Projecten onderwijs 0 0

7.514 0

Kortlopende schulden 0 0

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Er is geen sprake van niet uit de balans blijkende verplichtingen.
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7 Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie Begroting

2013 / 2014 2013 / 2014

€ €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

Bestemmingsgiften suppletie werkers 13.885 0

Bestemmingsgiften projecten 11.014 0

Overige giften 24.931 57.500

49.830 57.500

Bestemmingsgiften

Bestemmingsgiften projecten algemeen 8.159 0

Bestemmingsgiften onderwijs 2.855 0

11.014 0

Baten uit beleggingen 0 0

Lasten

Suppletie werkers

Kosten levensonderhoud 13.500 15.000

Verzekeringen 4.471 0

17.971 15.000

Projecten in Uganda

Onderwijs 3.500 0

Overige 0 31.000

3.500 31.000

Kosten eigen fondswerving

Ariadne 2.057 1.000

2.057 1.000

Kosten beheer en administratie

Bankkosten 361 0

Advieskosten 76 0

Oprichtingskosten 187 500

624 500

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Alle kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de doelstelling, fondsenwerving of beheer en administratie.
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8 Ondertekening door bestuur

Deze jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 12 november 2015

G.J. Budding, L.S. Wittekoek-Volders, G. van Olderen-Ruitenbeek,

voorzitter secretaris penningmeester
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9 Kengetallen

Norm Realisatie Begroting

instelling 2013 / 2014 2013 / 2014

Bestedingen doelstelling

Totaal van de bestedingen in het kader

van de doelstelling in % van het totaal 

van de baten 90,0% 43,1% 80,0%

Bestedingen doelstelling

Totaal van de bestedingen in het kader

van de doelstelling in % van het totaal 

van de lasten 90,0% 88,9% 96,8%

Kosten eigen fondswerving

Kosten van eigen fondswerving in %

van de baten uit eigen fondswerving 5,0% 4,1% 1,7%

Kosten beheer en administratie

Kosten beheer en administratie in %

van het totaal van de lasten 5,0% 2,6% 1,1%

Toelichting:

De bestedingen in het kader van de doelstelling zijn in % van de baten lager dan de norm van de instelling. Dit is

veroorzaakt door het feit, dat nog niet alle bestemmingsgiften voor projecten besteed zijn. 

De kosten van eigen fondswerving blijven binnen de door het bestuur vastgestelde norm.

De kosten van beheer en administratie blijven binnen de door het bestuur vastgestelde norm.

Beloning bestuur

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Reiskosten en andere kosten worden

vergoed. Deze kosten bedroegen in het verslagjaar in totaal: nihil.

10 Vergelijking realisatie 2013 / 2014 met begroting 2013 / 2014 

Resultaat volgens begroting 2013 / 2014 10.000

Giften lager dan begroot -7.670

Suppletie werkers hoger dan begroot -2.971

Projecten lager dan begroot 27.500

Kosten fondsenwerving hoger dan begroot -1.057

Kosten beheer en administratie lager dan begroot -124

Resultaat volgens realisatie 2013 / 2014 25.678

11 Overige gegevens

11.1 Accountantscontrole

Gezien de omvang van de organisatie heeft het bestuur besloten geen accountantscontrole uit te laten voeren.

11.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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