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Bestuursverslag behorende bij de jaarrekening 2015
Geachte dames en heren,
Hierbij ontvangt u, ter afsluiting van het boekjaar 2015, de jaarrekening 2015 van uw Stichting.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015, de rekening van baten en lasten
over 2015 alsmede een toelichting op de balans.
Algemeen
De Stichting Gehandicapten Kwale is opgericht op 10 november 2003 met als doel:
 het helpen realiseren van accommodaties en voorzieningen voor gehandicapte
kinderen en jeugdigen in Kenia;
 het stimuleren van een passend onderwijsaanbod aan gehandicapte leerlingen;
 het bevorderen dat meer gehandicapte leerlingen gebruik maken van speciaal
onderwijs;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt – of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles inde ruimste zin van het woord.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
 verwerven van gelden en goederen om de accommodaties en voorzieningen te kunnen
bouwen;
 samenwerken met stichtingen, verenigingen en/of publiekrechtelijke lichamen die een
gelijk doel nastreven;
 professionals als vrijwilligers de projecten te laten bezoeken;
 alle andere mogelijkheden waarlangs het doel bereikt kan worden.
De samenstelling van het dagelijks bestuur per 31 december 2014 is:




Mw H.A.M.A.C. Weijtens, voorzitter
Dhr. K Roosjen, secretaris
Mw A.E. Kuijper, penningmeester

Resultaat en activiteiten in 2015
Begin 2015 werd in de Korte Vlietschool door de werkgroep Kwale een culinaire avond
georganiseerd welke 1725 euro opbracht voor het goede doel. Begin maart bezocht een kleine
delegatie van St. SOL verschillende scholen in het district Kwale. Tijdens het bezoek vond de
feestelijke opening plaats van de nieuwe accommodatie in Makobe. Tevens werden scholen
bezocht en met de EARC overleg gepleegd welke school voor SO in het district het meest in
aanmerking komt voor bouw van accommodatie. Ook werd gekeken met de leiding van
verschillende scholen en het weeshuis in Diani naar goede invulling van de de stages van
Hogeschool Leiden.

Activiteiten en ontwikkelingen in 2016
Voortzetting stageproject met Hogeschool Leiden maar dan voor halfjaar stages en voor
verschillende studierichtingen ;
Bouwproject in Milalani voor keuken en gemeenschappelijke ruimte. Tevens verbetering van
sanitaire voorzieningen ;
Bekostiging meubilair voor gemeenschappelijke ruimte in Samburu
Organiseren van bezoek van enkele Keniaanse schooldirecties naar Nederland
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Jaarrekening
Aan het bestuur van de

Stichting Gehandicapten Kwale

inzake de

jaarrekening 2015

Stichting Gehandicapten Kwale

Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De Stichting Gehandicapten Kwale heeft ten doel:
a. het helpen realiseren van accomodaties en voorzieningen voor gehandicapten kinderen en jeugdigen
in Kenia
b. het stimuleren van een passend onderwijsaanbod aan gehandicapte leerlingen
c. het bevorderen dat meer gehandicapte leerlingen gebruik kunnen maken van speciaal onderwijs
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva voor de
nominale waarde opgenomen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze
betrekking hebben met uitzondering van de financiële baten.
Algemene reserve
Gecumuleerde overschotten, met als bestemming bovengenoemde doelen. Mutatie in deze reserve
vindt plaats na resultaatbestemming.
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Balans per 31 december 2015 (na verwerking van het resultaat over 2015)
Activa

31-dec-15 31-dec-15 31-dec-14
in €
in €
in €

31-dec-14
in €

Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn
Overige vorderingen/transitorische activa

400

400
400

400

Liquide middelen
Kas- en banktegoeden

5.784

Totaal

Passiva

7.371
5.784

7.371

6.184

7.771

31-dec-15 31-dec-15 31-dec-14
in €
in €
in €

31-dec-14
in €

Eigen Vermogen
Algemene reserve

6.184

7.771
6.184

7.771

Vlottende passiva
Schulden op korte termijn
Overige schulden/transitorische passiva

0

Totaal
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0
0

0

6.184

7.771
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Rekening van baten en lasten over 2015
Exploitatie Exploitatie
2015
2014
in €
in €
Baten
Bijdrage particulieren
Bijdrage diverse instellingen
St.SOL (kerstmarkt)
Bijdrage reiskosten
Overige baten
Totaal baten

2.050
0
0
2.800
0
4.850

560
1.000
505
0
0
2.065

0
1.136
5.175
0
147
6.457

0
3.500
0
0
151
3.651

-1.607

-1.586

20

24

-1.587

-1.562

Matiba ter Avest (bouwkosten Makobe, eetzaal)

0

3.500

Onkosten activiteiten Kenia

0

0

1.136

0

Lasten
Kantoorkosten (incl. reproduktiekosten)
Kosten activiteiten
Reiskosten (bezoek Kenia)
Bestuur- en beheerskosten (o.a. vertaalbureau)
Bankkosten

*

Saldo baten en lasten
Saldo Financiële baten en lasten
Resultaat voor resultaatbestemming
* Kosten activiteiten:
Activiteiten 2015

Lesmaterialen en tuin Makobe
Boeken

Resultaatbestemming:

0

0

1.136

3.500

Exploitatie

Exploitatie

2015
Mutatie algemene reserve
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2014

-1.587

-1.562

-1.587

-1.562
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Toelichting op de balans per 31 december 2015
Activa
(in euro's)

Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn
31-dec-15

31-dec-14

Overige vorderingen/transitorische activa
Nog te ontvangen posten

400

400

Rente ING 2014 (pm gaat op kasbasisstelsel)

0
400

0
400

Postbank 9695745

5.784

5.276

Postbank renterekening 9695745

0
5.784

2.095
7.371

Balans per
31-dec-14

Resultaat
2015

Balans per
31-dec-15

7.771
7.771

-1.587
-1.587

6.184
6.184

(€ 400 PI de Brug / bedrag staat 6 jaar open bij AED)

Liquide middelen

Passiva
(in euro's)

Eigen vermogen
Algemene reserve
Stichting gehandicapten Kwale

Mutatie in deze reserve vindt plaats na resultaatbestemming.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum
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