
Balans per 31 december 2019

2019 2018 2019 2018

Activa € € € Passiva € €

Vlottende activa Eigen vermogen

Nog te verrekenen 0,00 0,00 Vrije reserve 2716,62 4255,99

Liquide middelen

Kortlopende schulden en vooruitontvangen

ING/Postbank 6394,34 6818,19

Kruisposten

Standard Chartered 210,74 272,84 Nog te betalen 3888,46 2835,04

6605,08

6605,08 7091,03 6605,08 7091,03



Staat van Baten en Lasten 

over de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019

 2019 2018

Baten € €

Giften en schenkingen 8212,00 7960,65

Benefiet en promotie acties 1217,00 2429,00

Som der baten 9429,00 10389,65

Lasten

Kosten acties 277,14 157,61

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten 9861,51 3251,24

Lokaal transport personen 153,11 448,23

Transport goederen 166,66 1642,00

Administratieve kosten 300,00 555,75

Bank- en valutakosten 209,95 478,83

Overige kosten

Som der lasten 10968,37 6533,66

Resultaat -1539,37 3855,99



Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten
2019

Benefiet  en promotie acties

Dam tot Dam wandeltocht 1217,00

Overige acties 0,00

1217,00

Kosten acties

Dam tot Dam wandeltocht 277,14

Overige acties 0,00

277,14

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten

School onderhoud 3370,52

Schoolbenodigdheden 580,80

Salaris docenten 4670,09

Opleidingskosten docenten 1240,10

Overige lokale kosten Sierra Leone 0,00

Overige aankopen 0,00

9861,51

Administratieve kosten

Website 0,00

Registratie Stichting 300,00

Communikatie 0,00

300,00



Toelichting algemeen

Financiëel

Fondsenwerving: Dam tot Dam wandeltocht

Op 22 september namen 15 personen namens Stichting AfroNed deel aan de Dam tot Dam

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

zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de bekendheid van AfroNed, alsook een belangrijk  

bedrag binnengebracht voor de stichting, per saldo bijna € 1000. 

Wij zijn alle deelnemers bijzonder erkentelijk voor hun inzet!

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten

In 2019 hebben geen grote activiteiten plaatsgevonden bij onze scholen in Sierra Leone.

In Heremakono is de docentenkamer annex bibliotheek aangepast, zodat er meer opslag-

ruimte is voor boeken en andere documenten. Er zijn stellingen gebouwd waardoor alle 

spullen overzichtelijk kon worden opgeborgen. Ook is er onderhoud gepleegd.

In Foronaya en Koba Junction zijn kosten gemaakt om waterputten te slaan. Eind 2018 waren 

deze nog niet in bedrijf.

Betaling docentensalarissen

Onderstaande tekst staat ook in het rapport van 2018. In 2019 is dit nog steeds van toepassing.

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.

Betaling docentenopleidingen

Om onze docenten de mogelijkheid te geven een betere uitgangspositie te verkrijgen bij de 

verplichte sollicitatie, hebben wij besloten de kosten van opleiding en examens voor te 

financieren. De helft van de kosten is een gift, de andere helft wordt geschonken als de docent

slaagt en nog een bepaalde tijd voor onze scholen blijft werken.

Schoolmeubilair naar Sierra Leone

In het rapport van 2018 hebben we gemeld dat er schoolmeubelen uit Nederland waren 

opgeslagen in Freetown, om later te worden verdeeld over de scholen. De meubeltje zijn 

begin  2019 bij de verschillende scholen afgeleverd. De kinderen in Sierra Leone hebben de 

briefjes beantwoord met tekst en tekeningen.We hebben de antwoorden afgeleverd bij

de kinderen in Nederland.

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

https://www.facebook.com/AfroNed

https://www.facebook.com/AfroNed

