
Toelichting  financiële cijfers 2016    Penningmeester Cor van Dijk 
 
Gewoonte getrouw rond een stichting een jaar af met een jaarverslag. 
Het jaarverslag geeft een verantwoording weer van het laatste jaar in 
tekst, aantallen en financiële cijfers. De verantwoording die u hier 
aantreft is financieel van aard. 
 
In de korte tijd dat ik nu penningmeester ben, heb ik gemerkt hoe 
betrokken u bent. En welke geweldige stappen de stichting heeft 
gemaakt in het realiseren van een schoolconcept waar onderwijs van 
hoog niveau wordt gegeven. Velen van u kennen het werk van de 
stichting en onze man ter plekke van dichtbij. Wij hopen dat u ook de 
komende jaren de stichting weer gul wilt ondersteunen. 
 
Hieronder zijn de financiële cijfers van het afgelopen drie jaar 
weergegeven. U ziet allereerst de inkomsten en uitgaven van 2016, 
waarin opgenomen de jaren 2014 en 2015. De inkomsten en uitgaven 
zijn ingedeeld in drie groepen:  
a. de school 
b. het vervolgonderwijs  
c. de projecten  
De financiële ontwikkeling van de laatste  jaren zijn  duidelijk zichtbaar. 
In de cijfers valt direct op dat 2016 een heel ander jaar was. Het totaal 
aan inkomsten is beduidend lager. Dit komt omdat er een eind is 
gekomen aan de maximale ondersteuningstermijn van fondsen 
Impulsis en Wees een Kans. De ondersteuning door MWH verloopt 
vanaf 2016 niet meer via stichting Bondeko in Nederland, maar gaat 
rechtstreeks naar Uganda. 
 
Het jaar 2016 geeft dus een goed beeld hoe Stichting Bondeko de 
school in Uganda de komende jaren moet gaan ondersteunen. De 
afspraak is dat Stichting jaarlijks minimaal 20.000 euro bijeen moet 
zien te brengen via donaties en acties. Een behoorlijke opgave. 
Onder het kopje vervolgonderwijs ziet u in 2016 een veel lager bedrag 
dan van 2015. MWH zorgt grotendeels voor de inkomsten van dat 
bedrag. Dat geld wordt nu dus rechtstreeks overgeboekt naar Uganda. 
Onder het kopje projecten staan de bedragen die voor die doelen zijn 
bestemd. Ook een flink bedrag. 
 
 
 



 
 

 
 



De balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het 
eigen vermogen. In 2017 zullen de eerste huizen in gebruik worden 
genomen door schoolpersoneel. Deze huisvesting moet gezien worden 
als een privilege en dient er voor om docenten langere tijd aan de 
school te binden. Goed onderwijspersoneel is noodzakelijk om de 
kwaliteit van het onderwijs te borgen. Om de huisvesting te kunnen 
realiseren zijn voor enkele jaren huurbijdragen vooruit betaald. Deze 
post vindt u terug op de balans. Omdat de school later een deel van 
deze huur moet dragen, worden deze kosten de komende jaren in 
mindering gebracht op de balans. 
 

 

 
 
 



In de volgende tabel met een analyse van de inkomsten en uitgaven 
van 2016 ziet u de bedragen die overgemaakt zijn naar Uganda of 
toegevoegd/onttrokken zijn aan de (geoormerkte) reserves op de 
balans.  
	

 
 
Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven wordt veroorzaakt 
doordat er meer is overgemaakt aan ondersteuning School dan is 
binnengekomen. Daarnaast zijn de kosten van de stichting, zoals de 
website, Amahoro, bankkosten, bestuurskosten en promotiekosten om 
de stichting en projecten onder de aandacht te brengen niet bekostigd 
uit de inkomsten over 2016, maar ten laste gebracht van de algemene 
reserve. 
 
In 2016 is in totaal 62.410 euro overgemaakt naar Uganda. Een bedrag 
dat veel groter is dan de inkomsten van 2016. Dit komt omdat een deel 
van de ‘geoormerkte’ posten van de balans in 2016 zijn overgemaakt. 
Dit is het bedrag dat u onder aan de balans aantreft als mutatie in  
‘geoormerkte’posten van 5320 euro.  Verschil tussen 2015 en 2016. 



Ook enkele posten uit 2014 en 2015 zijn als nog overgemaakt en ten 
laste gebracht van de algemene reserve. 
 
Daarnaast is al een bijdrage voor de School voor het jaar 2017 
overgeboekt. De kosten gaan immers veelal voor de baten uit.  
 
In 2017 zullen de eerste huizen in gebruik worden genomen door 
schoolpersoneel. Deze huisvesting moet gezien worden als een 
privilege en dient er voor om docenten langere tijd aan de school te 
binden. Goed onderwijspersoneel is noodzakelijk om de kwaliteit van 
het onderwijs te borgen. Om de huisvesting te kunnen realiseren zijn 
voor enkele jaren huurbijdragen vooruit betaald. Deze post vindt u 
terug op de balans. Omdat de school later een deel van deze huur 
moet dragen, worden deze kosten dan de komende jaren in mindering 
gebracht op de balans. 
 
Mocht u nog meer toelichting wensen bij enkele cijfers mail gerust. 
 cor.van.dijk@xs4all.nl 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


