Financieel Jaarverslag 2012
Het jaar 2012 is voor Stichting Chivombo financieel gezien een goed maar wisselend jaar
geweest. We hebben onze projecten kunnen uitvoeren ondanks het feit dat de uiteindelijke
kosten hoger waren dan gebudgeteerd. Ook de inkomsten waren uiteindelijk hoger dan
gebudgeteerd wegens twee grote donaties.
Het budget voor 2012 is in grote lijnen een goede leidraad gebleken. Alleen de aanschaf van
bedden voor de kliniek bleek duurder dan begroot. De Stichting kon deze extra kosten
financieren met de extra donaties en de opgebouwde reserves van de afgelopen jaren.
In 2012 is de bouw van een magazijn voor de Chivombo Basic School voortgezet. Het
bouwtempo is langzamer dan gewenst door de volledige financiering van dit project.
Donaties van De Loef Training en van de Dr. Rijk Kramerschool zijn besteed aan de aanschaf
van lesmaterialen voor de Chivombo Basic School.
Met de donatie van Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk Wirdum zijn drie ziekenhuiskasten
aangeschaft voor de Chivombo Health Clinic, voor de opslag van medicijnen en medische
dossiers. De donatie van Stichting Pieter Bastiaan is besteed aan de aanschaf van vier
ziekenhuisbedden plus één kinderbed. Dit is voor de patiënten een grote verbetering; van
slapen op de vloer naar slapen in een bed tijdens hun opname.
Naast bovengenoemd grote project heeft de Stichting in 2012 bijgedragen aan een aantal
doorlopende activiteiten:
-

De aanschaf van spellen, lesmaterialen en boeken voor de school;
De laatste kleine afrondende bouw kosten voor het gezondheidscentrum;
De aanschaf van onderhoudsmateriaal voor de zes bestaande leslokalen;
Het salaris van de onderhoudsman voor een dag per week voor de school plus een dag
per week voor het gezondheidscentrum.

Verder is Jonathan Mateyo, tijdens een privéreis in Zambia, namens Stichting Chivombo een
aantal dagen bij de Chivombo Basic School en de Chivombo Clinic geweest. Net als in het
verleden is tijdens deze bezoeken gesproken met leerlingen, met de Parents Teachers
Association en het Health Committee, over de gang van zaken rond de school en de
gezondheidskliniek. De samenwerking met deze partners in Zambia loopt goed.
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De grootste donaties zijn ontvangen van:
Bedrijven/instellingen
- Finance Care
- De Loef Training en Advies
- Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk Wirdum.
- Stichting Pieter Bastiaan
- Jos Havermans Communication
- Dr. Rijk Kramerschool te Amsterdam
- Welling Interim Control
- van Duivenbodendiensten
Particulieren
- Diversen t.b.v. Dam tot Damloop
- familie Folmer-Volbeda
- familie Born - Zwaga
- familie Mateyo
Net als in voorgaande jaren willen wij een speciale vermelding doen van 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 2012 de opbrengsten van hun schoolproject
aan de Stichting gedoneerd. Deze zijn gebruikt voor de aanschaf van lesmateriaal.
Ook een speciale vermelding waard zijn de grote donaties die Stichting Chivombo heeft
ontvangen van De Loef Training en Advies, Apotheekhoudend Huisartsenprakijk Wirdum en
Stichting Pieter Bastiaan.
Het bestuur is niet van samenstelling veranderd ten opzichte van 2011. De inbreng van een
aantal vrijwilligers is stabiel gebleven en de Stichting is hen dankbaar en hoopt dat zij dit de
komende jaren blijven doen. Op 31 december 2012 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 2012 afgesloten met een positief banksaldo van € 4.432,=.
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 van bedrijven, fondsen, individueel en sponsorbijdragen zijn hoger dan begroot.
Dit komt onder andere door grote donaties van bedrijven als De Loef Training end Advies,
Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk Wirdum en Stichting Pieter Bastiaan. De donaties van
Finance Care, Jos Havermans Communication, van Duivenbodendiensten en Welling Interim
Control zijn stabiel gebleven.
Opbrengst Klasssenprojecten
De kinderen van de Dr. Rijk Kramer School hebben ook dit jaar een groot bedrag bij elkaar
verzameld met hun activiteiten. Dit werd zoals gebruikelijk direct aan de Chivombo Basic
School gedoneerd in de vorm van 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 2012 bestond deze post uit de doorlopende kosten van de bouw van een schoolmagazijn dat
in 2011 is gestart.
School Onderhoud, Meubelen & Gereedschap
Op deze post zijn verwerkt de kosten voor de aanschaf van onderhoudsmateriaal. Dit zijn
ijzerwaren, gereedschap, bouten en moeren. Halverwege 2008 werd een onderhoudsman in
dienst genomen voor een dag per week. De salariskosten 2012 zijn in deze post verwerkt..
Sportartikelen en Kleding
Dit zijn de kosten van de aanschaf van sportmaterialen. In 2012 zijn een aantal bordspellen
gekocht voor de school.
Gezondheidscentrum Meubelen en Materiaal
In deze post zijn de kosten van vier ziekenhuisbedden en één kinderbed geboekt. Verder zijn
de drie ziekenhuiskasten ook in deze post te vinden
Gezondheidscentrum Onderhoud & Gereedschap
De salariskosten 2012 zijn in deze post verwerkt, evenals materialen die nodig zijn voor
onderhoudswerk.
Bouwkosten Gezondheidscentrum
Deze kosten zijn de afrondingskosten voor de bouw van het Chivombo Gezondheidscentrum.
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Fondswerving & Algemene kosten
Deze kosten zijn de kosten van het organiseren van de Dam tot Damloop 2012. De kosten van
de inschrijvingsnota zijn betaald door Stichting Chivombo. Dit bedrag is terugbetaald door de
deelnemers en geboekt op de post Sponsorbijdragen Damloop 2012. Het bedrag (€1.248,-)
lijkt hoog maar moet gezien worden in relatie tot de opbrengst van € 2.317,Administratie & Algemene kosten
Dit zijn de kosten voor de website, Kamer van Koophandel, bankkosten, telefoon.
In dit verband is het goed te melden dat de website van de Stichting belangenloos wordt
onderhouden door Endre Timár en Vanessa Rutgers, die hun kennis en kunde op dit gebied
hebben ingezet, waarvoor dank.
De gerealiseerde lasten in 2012 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 2012 was dit percentage 4 %, ver onder de 10 %
die het bestuur als maximum hanteert.

Saldo
Het jaar werd op 31 december 2012 afgesloten met een negatief saldo van € 5.343,=. Dit was
een groter negatief saldo dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoger kosten
van de aanschaf van ziekenhuisbedden. De opgelopen lasten werden betaald uit de extra
donaties en de reserves van voorgaande jaren.
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