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Beknopte Jaarrekening Stichting Tanzania Support 
 

Jaarrekening 2020 

 

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 onder 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 

  

In 2020 bestaat het bestuur bestaat sindsdien uit de volgende personen: 

• mw. M.A.C. Lensink (voorzitter) 

• dhr.  J.J. Groenewoud (secretaris) 

• mw. J.R. van Dijk - van der Geest (penningmeester) 

• dhr. J. Hoving (lid) 

• mw. Y.C.G. Hoving-Haring (lid) 

• mw. A.A.G. Meijer (lid) 

• dhr. A.J. van der Veen (lid) 

• mw. A. van der Veen-Groeneveld (lid) 

• mw. A.H. Wit (lid) 

 

Resultaten 2020 

 

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 5.561.  

De belangrijkste (financiële) gebeurtenissen van Stichting Tanzania Support in 2020 waren: 

 

Credit 

• Met de verkoop van oud ijzer (ruim € 1.400) en de opbrengst van een tweetal 

flessenbonnenacties in supermarkten (ca. € 600) werd meer dan € 2.000 opgehaald. Hiermee 

wordt een bijdrage geleverd aan het sanitair-/keukengebouwtje bij de dokterswoning in Mbaash.  

• Een donatie van € 7.900 werd ontvangen van Stichting Wilde Ganzen. Deze bijdrage wordt 

gebruikt voor een biogasinstallatie en een nieuwe - bijbehorende - keuken bij de basisschool in 

Mbaash. 

• Een sponsorloop die werd georganiseerd door de Joseph Haydnschool in combinatie met 

Tanzania Support bracht bijna € 25.000 op. Een gedeelte daarvan wordt ook gebruikt voor de 

hiervoor genoemde biogasinstallatie/keuken, de rest is bestemd voor diverse projecten bij 

dezelfde school in Mbaash. 
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Debet 

• Bij de basisschool in Ndinyika werden vier watervoorraadtanks geplaatst van elk 5.000 liter, op 

een fundering van steen en beton. Deze tanks werden aangesloten op een waterleiding die werd 

doorgetrokken vanaf de Oltinga middelbare school, waar Tanzania Support al eerder de 

installatie van watertanks verzorgde. Verder werden nieuwe dakgoten geplaatst die tijdens de 

regenperioden ook de tanks vullen. Dit project vergde een investering van iets meer dan € 4.500. 

• Ten behoeve van de biogasinstallatie en nieuwe keuken voor de school in Mbaash werd ruim 

€ 16.000 uitgegeven. Dit is de eerste – maar wel gelijk grootste – betaling, het laatste deel wordt 

betaald na afronding van het project. 

• Voor de bouw van een incinerator (medische verbrandingsoven) bij de medische hulppost in 

Mbaash werd bijna € 1.300 betaald. Ook hier geldt dat er nog een restantbetaling volgt nadat de 

bouw is voltooid.  

• Ruim € 2.100 werd uitgegeven voor verbetering/uitbreiding van de solarinstallatie in de 

slaapzalen en enkele klaslokalen van de basisschool in Mbaash. 

• Voor de school in Mbaash werd een grote partij schoolbankjes, een aantal tafels, stoelen en 

bureaus aangeschaft ter waarde van ca. € 2.800. 

• Voor bijna € 1.300 werden verbeteringen aangebracht aan klaslokalen en het kantoortje van de 

school in Mbaash 

• De hoofdonderwijzer in Mbaash kreeg de beschikking over een laptop en tevens een kleine solar 

installatie voor de lerarenwoning ter waarde van bijna € 1.100.  

 

Verantwoording 

 

De gegevens uit de jaarrekening zijn samengesteld door Van der Geest Administratieve Dienstverle-

ning, 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. 
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Van der Geest Administratieve Dienstverlening / Stichting Tanzania Support 
 

 
EXPLOITATIE 2019 
 
 

 2020  2019 

BATEN    

 €  € 

    

    
Eenmalige donaties  36.578,16  7.091,07 

Vaste donateurs  660,00  660,00 

Inkomsten t.b.v. sponsorreizen  3400,00  0,00 

    
Totaal baten 40.638,16 

 
7.751,07 

 2020  2019 

LASTEN    

 €  € 

    

    
Kantoorkosten  0,00  0,00 

w.v.    
Drukwerk 0,00  0,00 

Kantoorartikelen  0,00  0,00 

Portokosten   0,00   0,00 

    
Algemene kosten  113,72  7,50 

w.v.    
Transportkosten goederen  113,72  0,00 

Administratie-/bestuurskosten 0,00  7,50 

    
Rente en kosten bank  287,52  205,93 

    
Inkoop  34.675,61  880,78 

w.v.    
Materialen in/ voor Tanzania  30.634,33  880,78 

Uitgaven t.b.v. sponsorreizen 4041,28  0,00 

    
Totaal lasten 35.076,85 

 
1.094,21 

 2020  2019 

RESULTAAT 
€  € 

    

Voordelig of nadelig saldo 5.561,31  6.656,86 

    
Resultaat:                                   
Totalen:  40.638,16 

 
7.751,07 
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BALANS 
  
 

 2020 2019 

BALANS 

 DEBET KREDIT DEBET KREDIT 

 € € € € 

 

Eigen vermogen  41.155,90  35.594,59 

  Eigen vermogen  41.155,90  35.594,59 

 

Lening J.J. Groenewoud  819,39  819,39 

  Langlopende schulden  819,39  819,39 

 

Kas                                      0,00  845,83  

Rabobank NL77RABO 01.54.80.31.03 25.704,40  19.298,92  

Rabobank NL29RABO 3461.739.316 16.595,79  16.594,13  

  Liquide middelen   42.300,19  36.738,88  

 

Nog te ontvangen bedragen  430,00  430,00 

  Tussenrekeningen  430,00  430,00 

 

Voorraad attenties                       105,10  105,10  

  Voorraad                              105,10  105,10  

 

Resultaat: 

 

Totalen:                                 42.405,29 42.405,29 36.843,98 36.843,98 

 


