
Balans per 31 december 2012

2011 2011

Activa € € € Passiva € €

Vlottende activa Eigen vermogen

Vorderingen 0.00 3272.00 Vrije reserve 2312.69 585.53

Liquide middelen

Kortlopende schulden en vooruitontvangen

ING/Postbank 2446.91 1214.96

kruisposten 2000.00

Standard Chartered 270.85 1531.90 Nog te betalen 2405.07 5433.33

4717.76

4717.76 6018.86 4717.76 6018.86



Staat van Baten en Lasten 

over de periode 1 januari 2012 t/m 31 december 2012

vorig boekjaar

Baten € €

Subsidie (NCDO) 0.00 3272.00

Giften en schenkingen 5450.00 7640.00

Benefiet en promotie akties 12921.65 14881.76

Som der baten 18371.65 25793.76

Lasten

Kosten akties 2422.25 2679.75

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten 10564.44 36880.96

Tickets na eigen bijdrage -1.47 -1030.28

Lokaal transport personen 503.63 3061.85

Transport goederen 2262.41 4168.99

Administratieve kosten 718.58 983.81

Bankkosten 174.65 309.35

Som der lasten 16644.49 47054.43

Resultaat 1727.16 -21260.67



Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten
2012

Benefiet  en promotie akties

Akties Zandvlietcollege, Den Haag 6760.75

Dam tot Dam loop 5274.50

overige acties 886.40

12921.65

Kosten akties

Dam to Dam loop 1957.48

overige acties 464.77

2422.25

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten

School Heremakono 625.76

Schoolbenodigdheden 617.44

Salaris docenten 4125.00

Overige lokale kosten Sierra Leone 957.82

Kosten reparatie Jeep en aankoop motor 1820.84

overige aankopen 2417.58

10564.44

Administratieve kosten

Webpage 186.26

Kommunikatie 292.32

Registratie 40.00

Overige kosten 200.00

718.58



 

Financieel jaarverslag 2012 – toelichting algemeen 

Januari 2012 

 Op 2 januari 2012 is de school in Heremakono officieel geopend. De Paramount Chief en de 

Town Chief en enkele dorpsoudsten openden de school in bijzijn van twee leden van het 

bestuur van de Stichting uit Nederland, o.a. onze voorzitter Binta Jalloh. 

 Tevens hebben we in januari 2012 onze school in Foronaya bezocht, o.a. om het 

docentenverblijf officieel te openen, maar ook om met de docenten, de dorpsoudsten en de 

ouders te praten, de school te inspecteren, etc. 

 

Maart 2012 

Overleg met Sint Maartenscollege in Voorburg; besluitvorming fondsenwerving t.b.v. ons Coba 

Junction project (de bouw van een basisschool).  

April 2012  

Woensdag 4 april, Haagse Bos: bijwonen sponsorloop Zandvlietcollege t.b.v. de school in 

Heremakono. Opbrengst: €5.899,75.  

Mei 2012 

Acht leerlingen (zes meisjes, twee jongens) van onze school in Foronaya zijn geslaagd voor het 

landelijke basisschooleindexamen, wat betekent dat ze doorgaan naar een middelbare school. 

 

Juni 2012 

 Samenwerking met ETS Global; donatie in natura in het kader van hun Pens for Success 

programma: blikjes met daarin een pen, een potlood, een gum en een lineaaltje (20 cm). 

Deze zijn in januari 2013 onder de leerlingen van onze scholen in Foronaya en Heremakono 

uitgedeeld.  

 Ontvangen van Zandvlietcollege in Den Haag: €5.137 

 

September 2012 

 We ontvangen een brief van de dorpsoudsten van Coba Junction, een dorpje in het uiterste 

noorden van Sierra Leone, dicht bij de grens met Guinea. Ze vragen ons geld ter beschikking 

te stellen voor de bouw van een school met zes klaslokalen, een toiletgebouwtje met vier 

wc’s, en een pomp. Ze zijn bereid land, stokken, zand, water, stenen en arbeid ter 

beschikking te stellen.  

 Deelname Dam tot Dam runs (4EM & 10EM), 18km wandeltocht en Mini Run. Opbrengst 

€3.417 

 Ontvangen van Zandvlietcollege Den Haag: €763 

 

https://www.etsglobal.org/Global/Eng


 

Oktober 2012 

Voorlichting over Stichting AfroNed aan de nieuwe brugklassen van het Zandvlietcollege in Den Haag. 

Flyer, presentatie in elke brugklas, doorlopende slideshow in de aula met foto’s in de pauzes 

November 2012 

9 november: Sint Maartensdag bijgewoond: een luxe rommelmarkt, nachtelijke hardloopestafette, 

So You Think Your Teacher Can Dance, veiling, haar afknippen voor geld (leerlingen boden geld als 

een docent z’n haar liet afknippen); haar invlechten; nagelsalon; presentatie Solomon Moriba van 

het Special Court for Sierra Leone over het leven in Sierra Leone. Opbrengst: €8.359 (in 2013 aan 

Wilde Ganzen overgemaakt i.v.m. Coba Junction project) 


