
Balans per 31 december 2017

2016 2016

Activa € € € Passiva € €

Vlottende activa Eigen vermogen

Nog te verrekenen 305,75 737,24 Vrije reserve 400,00 1049,85

Liquide middelen

Kortlopende schulden en vooruitontvangen

ING/Postbank 452,27 94,83

Kruisposten Wilde Ganzen 0,00 0,00

Standard Chartered 374,38 217,78 Nog te betalen 732,40 0,00

826,65

1132,40 1049,85 1132,40 1049,85



Staat van Baten en Lasten 

over de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017

 2016

Baten € €

Subsidie Wilde Ganzen  11711,21

Giften en schenkingen 8393,50 8278,50

Benefiet- en promotie-acties 1287,50 1836,00

Opbrengst verkoop stieren 916,67

Som der baten 9681,00 22742,38

Lasten

Kosten acties 184,37 135,92

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten 7477,77 9934,99

Tickets na eigen bijdrage 994,48

Lokaal transport personen 900,00 1120,00

Transport goederen 936,25 3166,67

Administratieve kosten 536,53 520,00

Bank- en valutakosten 295,93 328,74

Overige kosten 801,00

Som der lasten 10330,85 17001,80

Resultaat -649,85 5740,58



Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten
2017

Benefiet-  en promotie-acties

Dam tot Dam wandeltocht 1287,50

Overige acties 0,00

1287,50

Kosten acties

Dam to Dam wandeltocht 184,37

Overige acties 0,00

184,37

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten

Schoolonderhoud 2370,55

Schoolbenodigdheden 265,00

Salaris docenten 3427,78

Kosten zaaigoed 1283,89

Overige lokale kosten Sierra Leone 0,00

Overige aankopen 130,55

7477,77

Administratieve kosten

Website 225,42

Communicatie 311,11

536,53



Toelichting algemeen

Financieel

In 2016 zijn wij een overeenkomst aangegaan met AgroVentures. AgroVentures is een bedrijf      

dat zaaigoed voor landbouwgewssen produceert en verkoopt aan boeren in Sierra Leone.             

In de overeenkomst die wij met AgroVentures gesloten hebben, is afgesproken dat het                       

bedrijf de communities van Heremakono en Foronaya zal ondersteunen bij het verbeteren en                     

begeleiden van zaai- en oogsttechnieken met beter zaaigoed. Op deze manier zullen de 

opbrengsten van de grond verbeteren, waardoor men meer producten kan oogsten voor eigen 

gebruik en verkoop aan derden. 

Tevens was afgesproken dat AgroVentures de salarisbetalingen en kosten van de scholen voor

haar rekening neemt. Vanaf 2017 zijn betaling van de salarissen en kosten weer onder regie van

onze  stichting voortgezet. Deze afspraak is teruggedraaid omdat er onduidelijkheden

ontstonden bij de gemeenschap over verantwoordelijkheden en taakverdeling.

Fondsenwerving: Dam tot Dam wandeltocht

Op 16 september namen 12 wandelaars namens Stichting AfroNed deel aan de Dam2Dam

wandeltocht om fondsen te werven voor onze projecten in Sierra Leone. Daarmee hebben

ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de bekendheid van AfroNed, alsook een 

belangrijk bedrag binnengebracht voor de stichting, per saldo € 1100. 

Wij zijn alle deelnemers bijzonder erkentelijk voor hun inzet!

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten

In 2017 hebben geen grote activiteiten plaatsgevonden bij onze scholen in Sierra Leone.

Wel bleek dat er veel onderhoud nodig was. Door de hevige regenval dreigde een deel

van defundering van de school in Heremakono weg te spoelen. Daarom is de

fundering verbeterd en een brede goot gemetseld om het water af te voeren.

Tevens zijn de de scholen in Heremakono en Foronaya geschilderd en zijn reparaties 

uitgevoerd aan de muren en deuren.

Ook zijn er uitgaven voor zaaigoed gedaan aan de ouders van de kinderen om kleinschalig  

voedsel te verbouwen, mede ten behoeve van de schoolgaande kinderen. 

Betaling docentensalarissen

Medio 2017 zijn onze drie scholen goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs.

Dat betekent dat de regering op termijn de docentensalarissen voor haar rekening zal

nemen, mits de scholen aan de door haar gestelde voorwaarden voldoen.

Eén van de voorwaarden is dat de docenten (opnieuw) solliciteren naar een functie op

de school waar zij al werkzaam zijn. 

Alle docenten hebben dit gedaan en zijn in afwachting van een reactie van de overheid.

Voor meer informatie over lopende projecten verwijzen wij graag naar onze Facebookpagina:

https://www.facebook.com/AfroNed

https://www.facebook.com/AfroNed

