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Algemeen
De Stichting heeft ten doel het verwerven van fondsen (gelden en goederen) teneinde de navolgende
doelen te bereiken:
a. Het (op projectbasis) bieden van hulp aan mensen woonachtig in Tanzania (Afrika) en meer in
het bijzonder de bevolking van Selela; met name het bieden van hulp op het gebied van de
gezondheidszorg, hygiëne en onderwijs;
b. Personen in Nederland bewust te maken van het feit dat de sub a. bedoelde personen bedoelde
hulp kunnen gebruiken;
c. Het ondersteunen van Nederlandse en buitenlandse rechtspersonen met een vergelijkbaar doel;
d. Alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De Stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd onder fiscaalnummer: 8214.94.016.

Bestuur
Het bestuur bestaat in 2012 uit de volgende personen:
 voorzitter: mw. M.H.P. Groenewoud-Jeremiasse
 secretaris: dhr. J.J. Groenewoud
 penningmeester: mw. J. van Dijk-van der Geest
Het bestuur wordt naar verwachting in 2013 uitgebreid.
Resultaten 2012
Het jaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van € 8.153.
De belangrijkste (financiële) gebeurtenissen van Stichting Tanzania Support in 2012 waren:
 Net als in 2011 een donatie ter grootte van € 2.000 van Dame Alice Owen’s School uit Londen.
Dit bedrag is aangewend voor de afwerking van het nieuw gebouwde klaslokaal voor ‘natuur en
techniek’ van de Oltinga middelbare school.
 De afronding van het Wilde Ganzen actiejaar ten behoeve van de basisschool van Selela.
Hiervoor is via diverse acties ruim € 7.500 bijeengebracht, wat door Wilde Ganzen met 55% is
vermeerderd tot een totaal van € 11.696. Met dit geld worden de sterk ontoereikende
voorzieningen van de basisschool van Selela zelf en de Ndinyika dependance verbeterd. Als
eerste is in Selela een sanitairgebouw (toiletten en wasgelegenheid) gebouwd.
 De Vastenactie van de RKPWA school uit Ermelo leverde een donatie op van € 3.000. Dit geld is
mede gebruikt voor het hierboven genoemde actiejaar van Wilde Ganzen.
 De actie Corlaer4Selela, waarbij twaalf leerlingen van het Corlaer College uit Nijkerk gedurende
het schooljaar 2011/2012 geld bijeen hebben gebracht en in april zelf een bezoek aan Selela
brachten. Behalve de opbrengst van € 4.600 namen zij ook vijftien laptops en extra koffers met
diverse hulpgoederen mee. Het geld gaat worden gebruikt voor de aanleg van een
computernetwerkje op de Oltinga middelbare school, door de stichting Viafrica, waarin ook de
meegebrachte laptops zullen worden opgenomen. Genoemde stichting zal ook de introductie van
het computeronderwijs en het onderhoud gedurende drie jaar voor haar rekening nemen. Dit zal
gebeuren zodra de aanleg van een goede elektriciteitsvoorziening is gerealiseerd, waarover wij
overeenstemming hebben met de voorzitter van het district Monduli (waar Selela onder valt).
 Ten behoeve van het toekomstige computerlokaal op de Oltinga school, heeft Tanzania Support
10 metalen computertafels laten maken (totaal circa € 700).
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Verantwoording
De gegevens uit de jaarrekening zijn samengesteld door Van der Geest Administratieve
Dienstverlening, te Putten (Nederland).
Valuta
Alle bedragen in de jaarrekening zijn in euro's.
Banken
Alle gelden van de Stichting staan ter vrije beschikking, zowel van de betaalrekening met IBAN
NL77RABO 01.54.80.31.03 als van de spaarrekening met IBAN NL29RABO 3461.739.316 (beide
Rabobank Nederland) en zijn dagelijks opneembaar.

Stichting Tanzania Support

2

Beknopte jaarrekening 2012

Van der Geest Administratieve Dienstverlening / Stichting Tanzania Support

VerliesWinst Jaar
2011

2012

DEBET
Reklame - Advertenties
Relatiegeschenken
Kantoorartikelen
Contributies/abonnenemten
Administratie- en bestuurskosten
Rente en kosten bank
Diverse overige onkosten
Inkopen voor Tanzania
Giften t.b.v. Wilde Ganzen
Eenmalige donaties
Vaste donateurs
Opbrengst promotionele activiteiten
Donaties tijdens wijnproef- e.a. diners
Eigen donaties/bijdragen
Resultaat:
Totalen:

KREDIT

DEBET

KREDIT

24,95
668,80
10,00
26,64

29,52
844,08
155,93
2.954,57
1.354,50

77,10
158,34
7.764,82
882,75
5.648,33
345,00

12.651,93
495,00
370,00

(Verlies)

782,75
497,63
2.314,74

8.153,38

(Winst)

9.588,45

9.588,45

13.516,93

13.516,93

Balans Jaar
2011

2012

DEBET
Eigen vermogen
Lening J.J. Groenewoud
Kas
Rabobank 1548.03.103
Rabobank 3461.739.316
Nog te ontvangen bedragen
Voorraad attenties
Resultaat:
Totalen:
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KREDIT

538,00

DEBET
538,00

1.385,00
845,83
85,50
240,57

819,39
845,83
688,61
7.225,23

430,00
105,10
1.815,00
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1.815,00

430,00
105,10
(Winst)

8.153,38

9.402,77

9.402,77

Beknopte jaarrekening 2012

