Financieel Jaarverslag 2011
Het jaar 2011 is voor Stichting Chivombo financieel en qua activiteiten een stabiel jaar
gebleken. In haar vijfde de jaar heeft Stichting Chivombo ook weer twee teams ingeschreven
voor de Dam tot Damloop, met als gevolg dat we een gezonde financiële basis kunnen
behouden. In 2011 is een start gemaakt met de bouw van een magazijn voor de Chivombo
Basic School. Het magazijn zal, als het klaar is, in gebruik genomen worden voor opslag van
meubilair en schoolmaterialen.
De uitbreiding van de gezondsheidskliniek in Chivombo die in 2010 is geopend heeft als
effect dat het leven van de lokale mensen iets makkelijker is geworden. Patiënten hoeven niet
meer 35 km of 50 km te reizen om medische hulp te krijgen. Nu kunnen zij op een loop/fiets
afstand naar de gezondheidskliniek van Chivombo. Sterker nog, het goed functioneren van de
nieuwe gezondheidskliniek en opnamevleugel heeft tot gevolg dat niet alleen de mensen van
Chivombo maar ook uit de regio hier naartoe komen om zicht te laten behandelen.
Naast bovengenoemd bouwproject heeft de Stichting in 2011 bijgedragen aan een aantal
doorlopende activiteiten:
-

De aanschaf van spellen, lesmaterialen en boeken voor de school;
De laatste kleine afrondende bouwkosten voor de gezondheidskliniek;
De aanschaf van onderhoudsmateriaal voor de bestaande leslokalen;
Het salaris van de onderhoudsman voor een dag per week voor de school en nog een
dag per week voor de gezondheidskliniek.

Dit jaar is geen bezoek gebracht aan Chivombo door een vertegenwoordiger van het bestuur.
Er was zoals gebruikelijk veel contact met onze partners; de Parents Teachers Association
voor de school en het Health Committee voor de gezondheidskliniek. De samenwerking met
deze twee partners loopt goed.
De grootste donaties zijn ontvangen van:
Bedrijven/instellingen
- Finance Care
- De Loef Training en Advies
- Loft 238
- Jos Havermans Communication
- Dr. Rijk Kramerschool te Amsterdam
- Welling Interim Control
- van Duivenbodendiensten
Particulieren
- familie Mijnke
- KB Folmer en W. Groenewoud
- familie ES Folmer-Volbeda
- Hammer van de Hoef
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Een speciale vermelding waard is de bijdrage van de Dr. Rijk Kramerschool, die zich voor
een aantal jaren structureel heeft verbonden aan de Stichting. De kinderen van de school
hebben in 2011 een kookboek gemaakt waarvan de opbrengst is besteed aan de aanschaf van
schoolmaterialen en lesboeken.
De stichting heeft haar begrote inkomsten bijna gehaald.
Het bestuur is niet van samenstelling veranderd ten opzichte van 2010. De inbreng van een
aantal vrijwilligers is stabiel gebleven en daarvoor is de Stichting hen dankbaar en hoopt dat
zij dit de komende jaren blijven doen.
Op 31 december 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen:
- dhr. J.K. Mateyo (voorzitter / penningmeester)
- mevr. A. Smits (vice-voorzitter)
- mevr. E.C.M. Linthorst (bestuurssecretaris)
- dhr. W. Groenewoud(bestuurslid)
Het jaar werd op 31 december 2011 afgesloten met een positief banksaldo van € 6.281,-.
De plannen en activiteiten van Stichting Chivombo zijn te lezen op de website van de
stichting: www.chivombo.nl.
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Toelichting op de tabellen van het financieel jaarverslag
Baten
De Donaties Bedrijven, Fondse zijn iets hoger dan begroot. Dit komt door de onverwacht
hoge donatie van bedrijven als De Loef Training en Advies, Finance Care, Loft 238, Jos
Havermans Communication en Welling Interim Control. Ook van Duivenbodendiensten te
Amsterdam heeft een grote bijdrage geleverd aan de Stichting.
De Donaties Individueel zijn lager dan begroot, maar wel stabiel gebleven. Dit komt onder
andere door donaties van de familie Mijinke, fam. Folmer-Volbeda, fam. Groenewoud en
fam. Hammer van de Hoef.
De Sponsorbijdragen Damloop zijn lager dan begroot. Ondanks de deelname met twee teams
zijn de inkomsten niet meer geworden. Misschien spelen de economische omstandigheden
hierin een rol.
De Opbrengst Klasssenproject Dr. Rijk Kramerschool zijn ook lager dan begroot.
De kinderen van de Dr. Rijk Kramer School hebben dit jaar een bedrag bij elkaar verzameld
met hun activiteiten. Dit werd zoals gebruikelijk direct aan de Chivombo School gedoneerd in
de vorm van lesboeken en lesmateriaal.

Lasten
Lesmateriaal, en electro lesmateriaal
Deze kosten zijn in tweeën te splitsen: voor in de klas en voor de computer.
Lesmateriaal in de klas zijn de gebruikelijke lesboeken, schriften, pennen en potloden en
electro lesmateriaal zijn kosten ten behoeve van computers en rekenmachines.
School Klaslokaal bouwkosten
In 2011 is gestart met de bouw van een magazijn voor de school. De kosten hiervoor zijn te
vinden in deze post.
School Onderhoud, Meubelen & Gereedschap
Op deze post zijn de kosten voor de aanschaf van onderhoudsmateriaal voor de school
verwerkt. Dit zijn ijzerwaren, bouten en moeren. De salariskosten van de onderhoudsman
voor een dag per week zijn ook in deze post verwerkt.
Sportartikelen en Kleding
Dit zijn de kosten van de aanschaf van sport- en spelmateriaal voor de school.
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Gezondheidscentrum Meubelen en Materiaal
In deze post zijn kosten van de aanschaf van lakens en lockers verwerkt.
Bouw Gezondheidscentrum Chivombo
Deze zijn de afrondende kosten voor de bouw van de kliniek.
Gezondheidscentrum Onderhoud & Gereedschap
Met het afronden van de bouw van de Chivombo Gezondheidskliniek in 2010 zijn de uren
van de onderhoudsman omhoog gegaan met één extra dag in de week. Zijn salariskosten
2011 zijn in deze post verwerkt. De andere kosten zijn de materialen die nodig zijn voor
onderhoudswerk.
Fondswerving & Algemene kosten
Deze kosten zijn de kosten van het organiseren van de Dam tot Damloop 2011. De kosten van
de inschrijvingsnota zijn betaald door Stichting Chivombo. Dit bedrag is terugbetaald door de
deelnemers en geboekt op de post Sponsorbijdragen Dam tot Damloop 2011. Het bedrag
(€1.233,-) lijkt hoog maar moet gezien worden in relatie tot de opbrengst van € 2.730,Administratie & Algemene kosten
Dit zijn de kosten voor de website, Kamer van Koophandel, bankkosten, telefoon
(communicatie met Zambia).
In dit verband is het goed te melden dat de website van de Stichting net als vorige jaar wordt
onderhouden door Endre Timár en Vanessa Rutgers, die hun kennis en kunde op dit gebied
belangeloos hebben ingezet, waarvoor dank.
De gerealiseerde lasten in 2011 zijn conform de beleidsdoelstelling om zo min mogelijk
kosten in Nederland te maken en de opbrengst maximaal te besteden aan het verbeteren van
onderwijs en gezondheid in Chivombo. In 2011 was dit percentage 6 %, ver onder de 10 %
die het bestuur als maximum hanteert.

Saldo
Het positief saldo per 31 december 2011 (ad € 593,-) is hoger dan begroot. Het bedrag zal in
2012 worden ingezet voor het verbeteren van onderwijs en gezondheid in Chivombo.
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