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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.

Bestuurssamenstelling

Ultimo 2018 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 2018 kan voor de stichting en de gesponsorde activiteiten in Uganda als volgt worden samengevat:

Geplande activiteiten en realisatie in projecten

Landbouw 

In Kotido wordt er doorgegaan met het trainen van boeren met het programma ‘Farming Gods way’; dit is een 

biologische en duurzame manier van landbouw bedrijven. Daarnaast is ook weer les gegeven op gebied van 

sparen. In Kotido en Ng’oyo is het inmiddels heel normaal om deel uit te maken van een spaargroep. Wekelijks 

wordt er geld gespaard: het is zowel een stimulans om te werken, als om te sparen/investeren. Er worden ook 

steeds meer droogte minnende gewassen geteeld: sesam, gierst, kleine bonen, zonnebloemen, etc.

In Ng’oyo heeft de gekochte tractor veel werk in de boerengemeenschap. Ook wordt deze gebruikt voor 

vervoer van de oogst. Verbouw van biologische rijst en andere producten gaat door. Ook is er veel vraag naar 

de verpakte bruine rijst (verwerkt en verkocht per kilo). Deze verkoop zorgt weer voor zoveel mogelijk dekken 

van de lopende kosten van de projecten. Alleen voor investeringen worden sponsors gezocht. Voor uitbreiding 

van ecologische producten wordt gekeken naar melkproducten en zonnebloemolie.

In Ng’oyo is de boerenopslag afgewerkt en in gebruik genomen. De voorste ruimte is geen winkel, maar 

inmiddels kantoor van de Sub-County. De nieuw uitgeroepen sub-county wordt verwacht ook bij te dragen aan 

de ontwikkeling van het gebied.

Door te hevige regenval heeft de rivier die de rijstvelden bevloeid, zich verbreed en verdiept. Dit is een groot 

probleem voor de hoger gelegen rijstvelden. Deze liggen nu droog. Voor komend jaar hopen we op voldoende 

sponsors die meehelpen dammen te bouwen in de rivier voor betere waterverdeling, waardoor ook de hoger-

gelegen rijstvelden voldoende water kunnen ontvangen.
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In Ng’oyo en Kotido wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van de lokale bomen in het dagelijks 

voedsel. De Karimojong in Kotido zijn hier bekend mee, de Bukusu in Ng’oyo veel minder. Dit zal hopelijk 

bijdragen aan onze focus op natuurbehoud en vermindering van de ontbossing.

Toerisme

Inmiddels een stukje verbetering in de huisjes voor verhuur aan toeristen; een van de huisjes heeft nu eigen 

douche en toilet. Voor volgende jaar willen we een tweede huisje hiermee voorzien. Direct werd dit huisje 

ook geboekt. De feedback van de gasten is erg positief; ook voor de keuken en andere activiteiten. Nog 

steeds zijn er periodes met meer en minder toeristen. In het hoogseizoen (zomervakantie en kerst) is het 

volgeboekt; tussendoor verschillende gasten per maand. In het komende jaar zal er meer aan de marketing 

worden gewerkt. Een stagiaire uit Nederland heeft al geholpen met de verbetering van de website 

www.karamojaarts.com.  

Gemeenschapsruimte is afgewerkt, inclusief dakterras t.b.v. toerisme.

De verhuur van de huisjes helpt mee aan de betaling van de salarissen voor de school. Ook worden er 

langzaam maar zeker meer meubilair van gekocht voor de school. 

Elektriciteit bleef een probleem. Helaas waren er niet genoeg middelen om deze te vernieuwen.

Onderwijs

Akigeno Nursery and Primary School in Kotido heeft zich dit

jaar verdiept in kwalitatief beter onderwijs. Hierdoor zal 

ook de kwantiteit, het aantal leerlingen, toenemen. De vijf

klassen van dit jaar werden ondergebracht in de bestaande 

4 lokalen, plus de keuken van de gemeenschapsruimte. 

Daar is een schoolbord geplaatst. We zijn nog in afwachting

van de uitbreiding van klaslokalen: deze staan gepland voor

realisatie in januari en februari 2019. Speelmateriaal op het

plein is vermeerderd met een schommel. Ook zijn er extra 

phonetische leesboekjes gekocht voor de kinderen.

In januari/februari 2018 zijn de laatste watertanks geplaatst,  en zijn de verbindingen vermeerderd voor 

opvang van het regenwater. Schoolkinderen kunnen weleens het water verspillen, dus hebben we er een 

hekje om geplaatst. De school heeft een nieuw schoolhek gekregen, aan de noordkant van de school. 

Kinderen hoeven nu niet meer door de tuin van het guesthouse te lopen om in hun klas te komen. De 

waterput bij de school is geslagen, afgewerkt en in gebruik genomen. De omliggende gemeenschap is ook 

dankbaar voor een waterbron dichtbij.

Door de hevige regenval van april, mei en juni was de grond zo zacht geworden dat de wc’s zijn ingezakt. Dit 

4/15



werd een gevaarlijke situatie voor de kinderen. Dus zijn de toiletten gesloten. De guesthouse toiletten 

werden toen ook voor de school gebruikt. Omdat dit geen ideale situatie is hebben we met de bouw 

voorrang gegeven aan de bouw van een nieuw toilettenblok: 3 toiletten. Ook heeft de bouw van de 

appartementen voor de medewerkers voorrang gekregen. De medewerkers verbleven in guesthouse-

kamers; wat door de groei van het toerisme niet meer praktisch was. Er zijn drie appartementen 

gerealiseerd, en een keuken voor de school met opslagruimte.

Sponsoring programma is van start gegaan. Er zijn 10 kinderen die ondersteunt door dit programma naar 

school kunnen. Dit zijn kinderen uit gezinnen die het schoolgeld zelf niet kunnen betalen. Ouders betalen zelf 

het schooluniform. Ook wordt er bijgedragen aan het eten.

Toekomstparagraaf

Verwachtingen en plannen op bestuurlijk gebied

Nog verder optimaliseren van een kwartaalrapportage die gebruikt zal worden voor diverse doeleinden, 

zoals informeren van fondsen en achterban. Zoeken naar meer ondersteuning in verschillende 

bestuurstaken, zonder het bestuur uit te breiden. Actief zoeken naar stagiaires voor de komende periode. 

Plannen voor landbouw

Verder trainen in Farming Gods way; daarnaast uitbreiden van de verbouw van o.a. ecologische rijst samen 

met de boeren. Meer bewustwording op het gebied van Natuurbehoud: verdieping van Trees-For-Food 

programma. Dit is een nieuw programma dat onderzoekt hoe lokale bomen voorzien in voedselzekerheid. 

Verbreding van productverwerking tbv landbouw; aanschaf van productverwerkingsmachines. (Zowel voor 

Kotido als Ng’oyo: sesam oliepers; pinda sheller en pindamaler; meelmaler zowel voor glutenvrij als 

tarwemeel.)

Rivier in Ng’oyo indammen voor betere bevloeiing rijstvelden. 

Omdat er in de gemeenschap veel nood is die opgelost zou kunnen worden door een actieve Kerk die uitreikt 

naar de eigen omgeving, wil Karamoja Arts een gebouw in Ng’oyo plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten 

en christelijk opgebouwd worden. Deze Kapel zal als doel hebben de Bijbelse waarheid te laten spreken, en 

een bemoediging zijn voor de bevolking in Christelijke mentaliteits verandering.

Plannen voor toerisme

Verbetering van de sanitaire voorzieningen in de huisjes, en voor de gedeelde toiletvoorzieningen. 

Verbetering van de marketing en website van Karamoja Arts Kotido. Tuin ontwerpen van het guesthouse en 

deze aanleggen. Meubilair aanschaffen, wat comfort bied aan de gasten. Verbetering van het electriciteits 

netwerk. Aanschaf keukenmateriaal: tbv restaurant en kook-workshops.

Plannen voor onderwijs

In 2019 zal gestart moeten worden met de bouw van een derde schoolgebouw. Deze zal dezelfde indeling 

krijgen als de eerste twee gebouwen en zal bestaan uit 3 lokalen, een kantoor en een opslagruimte.

5/15



Daarnaast zal het management van het personeel en het uitzetten van de leerlijnen vooral het werk van Anke 

zijn. Hierbij zal ze nauw contact houden met de leerkrachten, die hierdoor begeleid en gestimuleerd zullen 

worden. Door middel van doorgaande sponsoring willen we ook minderbedeelde gezinnen de kans geven om 

hun kinderen te laten deelnemen aan het onderwijs van Akigeno. Voor sommige gezinnen is de eigen bijdrage 

te hoog. 

Ng’oyo heeft ook gevraagd om basisschool; we zouden op dezelfde manier kunnen starten als Kotido: met 

een paar klassen, en gemotiveerde leerkrachten. En een gebouw met toiletten. Een stuk land is beschikbaar 

gesteld door de community.

Lienden, 20 juni 2019

L.S. Wittekoek-Volders, secretaris
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2 Balans per 31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 0 0

Liquide middelen 34.156 19.227

34.156 19.227

Totaal activa 34.156 19.227

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 19.279 17.802

Bestemmingsfondsen 14.877 1.425

34.156 19.227

Kortlopende schulden 0 0

Totaal passiva 34.156 19.227

31-12-2018 31-12-2017
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3 Staat van baten en lasten over het jaar 2018

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 74.908 44.000 52.117

Baten uit beleggingen 0 0 0

Som der baten 74.908 44.000 52.117

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Suppletie werkers in Uganda 33.939 24.500 24.353

Projecten 19.000 10.100 22.000

Totaal besteed aan doelstellingen 52.939 34.600 46.353

Kosten eigen fondsenwerving 6.496 3.500 3.388

Kosten beheer en administratie 544 900 173

Som der lasten 59.979 39.000 49.914

Resultaat 14.929 5.000 2.203

Toevoeging / onttrekking aan:

Continuïteitsreserve 1.477 5.000 2.203

Bestemmingsfondsen 13.452 0 0

14.929 5.000 2.203
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4 Kasstroomoverzicht over het jaar 2018

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 14.929 5.000 2.203

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

Cashflow 14.929 5.000 2.203

Mutaties vorderingen 0 0 0

Mutaties kortlopende schulden 0 0 0

Mutaties in het werkkapitaal 0 0 0

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 14.929 5.000 2.203

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 0

Kasstroom boekjaar 14.929 5.000 2.203

Liquide middelen begin boekjaar 19.227 17.024

Liquide middelen eind boekjaar 34.156 19.227
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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.

Bestemmingsfondsen

Voor ontvangen giften met een door de donateur gegeven bestemming wordt per bestemming een 

bestemmingsfonds gevormd. Het bestemmingsfonds projecten algemeen wordt achtereenvolgens aangewend 

om bestemmingsfondsen voor specifieke projecten aan te vullen (als de uitgaven voor een project hoger zijn 

dan de specifiek voor dat project ontvangen giften) en om het werkersfonds aan te vullen (als de uitgaven 

i.v.m. suppletie werkers hoger zijn dan de specifiek ontvangen giften voor het werkersfonds).

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

31-12-2018 31-12-2017

€ €

ACTIVA

Liquide middelen

Betaalrekening 34.156 19.227

Spaarrekening 0 0

34.156 19.227

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve

Beginstand 17.802 15.599

Uit exploitatiesaldo toegerekend 1.477 2.203

Stand per 31 december 19.279 17.802

De instelling is voor haar exploitatie geheel afhankelijk van giften. Om de exploitatie tenminste een halfjaar

voort te kunnen zetten, wordt een continuïteitsreserve aangehouden van tenminste 50% en maximaal 100% van

de voor het volgende kalenderjaar begrote exploitatielasten. Voor 2019 is € 39.800 aan kosten begroot. De

bandbreedte is € 19.900 - € 39.800. Ter belegging van de continuïteitsreserve worden liquide middelen aange-

houden. Aan de ondergrens van deze norm wordt vrijwel voldaan.

Bestemmingsfondsen

Werkersfonds

Stand per 1 januari 0 0

Ontvangen giften verslagjaar 21.860 9.278

Uitgaven verslagjaar -33.939 -24.353

Aanvulling t.l.v. fonds projecten onderwijs 7.079 0

Aanvulling t.l.v. fonds projecten algemeen 5.000 11.224

Aanvulling t.l.v. algemene middelen 0 3.851

Stand per 31 december 0 0

Fonds projecten algemeen

Stand per 1 januari 0 0

Ontvangen giften verslagjaar 5.000 19.224

Aanvulling tekort werkersfonds -5.000 -11.224

Aanvulling tekort fonds projecten onderwijs 0 -8.000

Stand per 31 december 0 0

Fonds projecten onderwijs

Stand per 1 januari 0 0

Ontvangen giften verslagjaar 39.281 0

Uitgaven verslagjaar -19.000 -8.000

Aanvulling tekort werkersfonds -7.079

Aanvulling t.l.v. fonds projecten algemeen 0 8.000

Stand per 31 december 13.202 0

Fonds projecten landbouw

Stand per 1 januari 1.425 1.425

Ontvangen giften verslagjaar 250 14.000

Uitgaven verslagjaar 0 -14.000

Stand per 31 december 1.675 1.425

Totaal per 31 december 14.877 1.425
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

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 Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

Bestemmingsgiften suppletie werkers 21.860 18.000 9.278

Bestemmingsgiften projecten 44.531 10.100 33.224

Overige giften 8.517 15.900 9.615

74.908 44.000 52.117

Bestemmingsgiften projecten

Bestemmingsgiften landbouw 250 900 14.000

Bestemmingsgiften toerisme 0 3.200 0

Bestemmingsgiften onderwijs 39.281 6.000 0

Bestemmingsgiften projecten algemeen 5.000 0 19.224

44.531 10.100 33.224

Baten uit beleggingen 0 0 0

Lasten

Suppletie werkers

Kosten levensonderhoud 26.462 18.000 18.000

Verzekeringen 7.477 6.500 6.353

33.939 24.500 24.353

Projecten in Uganda

Landbouw 0 900 14.000

Toerisme 0 3.200 0

Onderwijs 19.000 6.000 8.000

19.000 10.100 22.000

Kosten eigen fondswerving

Ariadne 6.496 3.500 3.388

6.496 3.500 3.388

Kosten beheer en administratie

Bankkosten 129 200 117

Diverse kosten 415 700 56

544 900 173

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. 28 juni 2019

w.g. w.g. w.g.

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

voorzitter secretaris penningmeester
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9 Kengetallen

Norm Realisatie Begroting Realisatie

instelling 2018 2018 2017

Bestedingen doelstelling

Totaal van de bestedingen in het kader

van de doelstelling in % van het totaal 

van de baten 90,0% 70,7% 78,6% 88,9%

Bestedingen doelstelling

Totaal van de bestedingen in het kader

van de doelstelling in % van het totaal 

van de lasten 90,0% 88,3% 88,7% 92,9%

Kosten eigen fondswerving

Kosten van eigen fondswerving in %

van de baten uit eigen fondswerving 5,0% 8,7% 8,0% 6,5%

Kosten beheer en administratie

Kosten beheer en administratie in %

van het totaal van de lasten 5,0% 0,9% 2,3% 0,3%

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 een deel van de bestemmingsgiften onderwijs nog niet besteed is. Hiervoor is een

bestemmingsreserve gevormd. Besteding zal zo veel mogelijk in het komend jaar plaats vinden.

De kosten van eigen fondswerving hebben door extra fondsenwervingsinspanningen de door het bestuur 

vastgestelde norm overschreden en zijn ook iets hoger dan begroot, De kosten blijven op een aanvaardbaar 

niveau. Het bestuur beraadt zich op de een eventueel noodzakelijke aanpassing van de norm.

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

10 Beloning bestuur

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

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

11 Vergelijking realisatie 2018 met begroting  2018

Resultaat volgens begroting 2018 5.000

Giften hoger dan begroot 30.908

Suppletie werkers hoger dan begroot -9.439

Projectuitgaven hoger dan begroot -8.900

Kosten fondsenwerving hoger dan begroot -2.996

Kosten beheer en administratie hoger dan begroot 356

Resultaat volgens realisatie 2018 14.929

12 Overige gegevens

12.1 Accountantscontrole

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

12.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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