
Balans per 31 december 2013

2012 2012

Activa € € € Passiva € €

Vlottende activa Eigen vermogen

Vordering Wilde Ganzen 17318.11 0.00 Vrije resreve 17787.89 2312.69

Liquide middelen

Kortlopende schulden en vooruitontvangen

ING/Postbank 1448.20 2446.91

kruisposten 0.00 2000.00

Standard Chartered 188.51 270.85 Nog te betalen 1166.93 2405.07

1636.71

18954.82 4717.76 18954.82 4717.76



Staat van Baten en Lasten 

over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

 vorig boekjaar

Baten € €

Subsidie 0.00 0.00

Giften en schenkingen 6952.50 5450.00

Benefiet en promotie akties 17138.40 12921.65

Som der baten 24090.90 18371.65

Lasten

Kosten akties 1541.12 2422.25

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten 5623.35 10564.44

Tickets na eigen bijdrage -266.24 -1.47

Lokaal transport personen 414.53 503.63

Transport goederen 717.44 2262.41

Administratieve kosten 345.66 718.58

Bankkosten 239.84 174.65

Som der lasten 8615.70 16644.49

Resultaat 15475.20 1727.16



Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten
2013

Benefiet  en promotie akties

Zandvlietcollege, Den Haag 3542.90

St. Maartenscollege, Voorburg 8359.11

Dam tot Dam loop 3354.92

Ben Lloyd 1881.47

overige acties 0.00

17138.40

Kosten akties

Dam to Dam loop 1541.12

overige acties 0.00

1541.12

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten

School onderhoud 769.23

Schoolbenodigdheden 515.00

Salaris docenten 4133.00

Overige lokale kosten Sierra Leone 206.12

overige aankopen 0.00

5623.35

Administratieve kosten

Webpage 120.27

Kommunikatie 188.37

Registratie 0.00

Overige kosten 37.02

345.66



 

Financieel jaarverslag 2013 – toelichting algemeen 

Januari 2013 

 Onze voorzitter Binta Jalloh en onze vrijwilliger Ko Out deelden pennenblikjes uit (inhoud: 

pen, potlood, gum, lineaaltje), een donatie van ETS Global in het kader van hun Pens for 

Success programma, en tassen, een gift van studentenuitzendbureau ASA, bij de scholen in 

Foronaya en Heremakono. 

 Onze vrijwilliger Ko Out bezocht het dorpje Coba Junction en besprak met de gemeenschap 

aldaar hun wensen en onze mogelijkheden m.b.t. de bouw van een basisschool.  

Februari 2013  

 Onze secretaris Wilma Stolk en haar destijds zeventienjarige dochter bezochten de scholen 

in Foronaya en Heremakono bezocht; leermiddelen afgeleverd (pennen, potloden, blanco 

rapporten en aanwezigheidsformulieren, krijt), en twee tassen met voetbalkleding, een gift 

van voetbalvereniging Always Forward uit Hoorn (Noord Holland). 

Mei 2013 

 Dinsdag 7 mei 2013 stond het Zandvlietcollege in Den Haag in het teken van Stichting 

AfroNed. Er waren tal van activiteiten georganiseerd: basketbal- en volleybalwedstrijden; 

een kunstveiling; een schaaktoernooi en -clinic; optredens van het schoolorkest en de 

schoolband; het Zandvliet’s Got Talent zangconcours; een Beauty Salon; marktkramen; een 

modeshow; het Zandvlietcafé; verkoop van hapjes en drankjes; en niet te vergeten de Tour 

du Zandvliet, een fietstocht van maar liefst 100 km (dopingvrij!). De opbrengst van deze 

uitstekend georganiseerde dag was ruim €3.500. 

 Contact en overeenkomst met Wilde Ganzen over de bouw van een basisschool in Coba 

Junction 

 Elf leerlingen (allemaal meisjes) van onze school in Foronaya zijn geslaagd voor het landelijke 

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

Augustus 2013 

Van 12 tot 26 augustus heeft onze vrijwilliger uit Wales, Ben Lloyd, samen met zijn vriendin Laura 

Phillips en hun hond Poppy het Pembrokeshire-pad langs de westkust van Wales gelopen om 

fondsen te werven voor onze school in Foronaya. In januari en februari 2011 heeft Ben op vrijwillige 

basis lesgegeven op de school in Foronaya. Hij leerde de kinderen Engels, zong liedjes en maakte lol 

met ze, en heeft ze cricket geleerd. 

In totaal hebben Ben en Laura maar liefst zo’n 320 kilometer afgelegd. Tijdens hun tocht hebben ze 

op campings overnacht en zelf hun kampeeruitrusting meegedragen. 

Via zijn Facebookpagina heeft Ben zijn vrienden en kennissen op de hoogte gesteld van zijn 

fondsenwervingsinitiatief en hen om donaties gevraagd. Waar mogelijk plaatste hij tijdens de tocht 

berichtjes om ze op de hoogte te houden van de voortgang. In totaal hebben hij en Laura 1.620 

https://www.etsglobal.org/Global/Eng
http://www.wildeganzen.nl/home/


 

Britse Pond opgehaald. Dat is ongeveer €1.881! Wij zijn Ben en Laura heel erkentelijk voor deze 

welkome bijdrage aan de salarissen van onze docenten in Foronaya. 

September 2013 

Onze deelname aan de Dam tot Damevenementen — Damloop (4EM & 10EM) en Dam tot Dam 

wandeltocht (18 km) — heeft ruim €1.814 opgebracht. De opbrengst zal gebruikt worden voor ons 

project in Coba Junction.  


