
Balans per 31 december 2018

2018 2017 2018 2017

Activa € € € Passiva € €

Vlottende activa Eigen vermogen

Nog te verrekenen 0,00 305,75 Vrije reserve 4.255,99 400,00

Liquide middelen

Kortlopende schulden en vooruitontvangen

ING/Postbank 6.818,19 452,27

Kruisposten

Standard Chartered 272,84 374,38 Nog te betalen 2.835,04 732,40

7.091,03

7.091,03 1.132,40 7.091,03 1.132,40



Staat van Baten en Lasten 

over de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018

 2018 2017

Baten € €

Subsidie Wilde Ganzen   

Giften en schenkingen 7.960,65 8.393,50

Benefiet- en promotie-acties 2.429,00 1.287,50

Opbrengst verkoop stieren

Som der baten 10.389,65 9.681,00

Lasten

Kosten acties 157,61 184,37

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten 3.251,24 7.477,77

Lokaal transport personen 448,23 900,00

Transport goederen 1.642,00 936,25

Administratieve kosten 555,75 536,53

Bank- en valutakosten 478,83 295,93

Overige kosten

Som der lasten 6.533,66 10.330,85

Resultaat 3.855,99 -649,85



Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten
2017

Benefiet-  en promotie-acties

Dam tot Dam wandeltocht 2.429,00

Overige acties 0,00

2.429,00

Kosten acties

Dam tot Dam wandeltocht 157,51

Overige acties 0,00

157,51

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten

Schoolonderhoud 590,00

Schoolbenodigdheden 110,40

Salaris docenten 2.550,84

Kosten zaaigoed

Overige lokale kosten Sierra Leone 0,00

Overige aankopen

3.251,24

Administratieve kosten

Website 0,00

Registratie Stichting 50,00

AgroVentures 305,75

Communicatie 200,00

555,75



Toelichting algemeen

Financieel

Fondsenwerving: Dam tot Dam wandeltocht

Op 22 september namen 17 wandelaars namens Stichting AfroNed deel aan de Dam2Dam

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

we een belangrijke bijdrage geleverd aan de bekendheid van AfroNed, en een mooi  

bedrag binnengebracht voor de stichting, per saldo ruim € 2400. 

Wij zijn alle deelnemers bijzonder erkentelijk voor hun inzet!

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten

In 2018 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 de

fundering van de school in Heremakono weg te spoelen. Daarom is de fundering verbeterd en

een brede goot gemetseld om het water af te voeren. Ook zijn de scholen in Heremakono 

en Foronaya geschilderd en zijn er reparaties uitgevoerd aan de muren en deuren.

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.

Schoolmeubilair naar Sierra Leone

In september hebben we ongeveer 70 tafeltjes, stoeltjes en enkele bureautjes verscheept

naar Sierra Lenone. In juni ontvingen we van een school nabij Ommen een mail dat  zij deze

meubeltjes aan ons aanboden wegens vervanging. Hoewel wij liever meubelair en ander

en andere schoolbenodigdheden zoveel mogelijk lokaal aanschaffen, is het ons niet gelukt

een meubelmaker te vinden die (houten) schoolbanken en tafeltjes kan maken die langer dan 

gemiddeld meer dan 2 jaar meegaan. De meubeltjes uit Ommen hebben stalen onderstellen.

De meubeltjes zijn opgeslagen in Freetown in afwachting van transport naar Kabala om dan 

vervolgens te worden verdeeld over de scholen naar gelang de behoefte.

Bij het inladen van de tafeltjes bleek dat diverse leerlingen briefjes aan de onderkant hadden

geplakt met een persoonlijke boodschap aan de kinderen in Sierra Leone. Deze briefjes hebben 

wij verzameld om te voorkomen dat ze tijdens het transport zouden wegraken en om de 

kinderen in Sierra Leone de mogelijkheid te geven brieven terug te schrijven.

De meubeltjes zijn verscheept in de laadruimte van een vrachtauto, waarbij de transportkosten 

konden worden gedeeld.

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

https://www.facebook.com/AfroNed

https://www.facebook.com/AfroNed

