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Jaarverslag 2016 
 

Het jaar 2016 is voor Stichting Chivombo zowel financieel als qua activiteiten een goed jaar 

geweest. De inkomsten zijn meer dan 50% omhoog gegaan ten opzichte van afgelopen jaar. 

Dit komt doordat Stichting Chivombo dit jaar bezig is met drie grote projecten, te weten: de 

derde fase van het IT Centrum, de inrichting en het in gebruik nemen van de School 

Bibliotheek en de bouw van twee Klaslokalen voor de school in Chivombo, Zambia. Zoals 

reeds was toegezegd hebben we van drie stichtingen aanzienlijke donaties ontvangen. 

Daarnaast diverse kleinere bedragen van bedrijven en particulieren. 

 

Het budget voor 2016 is in grote lijnen een goede leidraad gebleken. Alleen het budget voor 

het lesmateriaal voor de school in Chivombo, de bibliotheek en de klaslokalen was iets lager. 

Bij de klaslokalen zijn de uitgaven wat hoger geworden omdat men voor de regentijd het een 

en ander wilde afronden. 

 

In 2015 is het casco van het IT Centrum opgeleverd. In 2016 is de derde fase gestart van het 

IT Centrum voor Chivombo en de omliggende regio: het afwerken van de binnenkant van het 

gebouw. Hiervoor is de donatie van Stichting Doopsgezinde Dowilvo gebruikt. Volgens 

planning zal er in 2018 gestart worden met lesgeven. 

 

In de zomer van 2016 hebben wij een donatie ontvangen van Elsevier Foundation voor de 

inrichting van de Chivombo School Bibliotheek en de aanschaf van de boeken. De bibliotheek 

is in oktober 2016 officieel geopend en in gebruik genomen. Sindsdien wordt er intensief 

gebruik van gemaakt. 

 

Met de ontvangen donatie van Stichting Weeshuis der Doopsgezinden in 2016 is de fundering 

en een deel van de muren van de School Klaslokalen gerealiseerd. 

 

De individuele donaties, de opbrengst van de Dam tot Damloop en de donatie van het bedrijf 

Lex E Con BV zijn besteed aan lesmateriaal en onderhoud voor de school in Chivombo. 

 

Tijdens het bezoek van Jonathan Mateyo aan Zambia, in september / oktober, was hij bij de 

officiële opening van de School Bibliotheek. Ook heeft hij een bezoek kunnen brengen aan 

het IT Centrum. Tevens heeft hij de start gezien van de fundering voor de twee Klaslokalen. 

Ook heeft hij gesproken met de het Health Committee van de Chivombo Gezondheidskliniek 

over het goede functioneren van de kliniek.  

Net als in voorgaande jaren heeft hij ook gesproken met de andere partners in Zambia 

waaronder de Chivombo School Parents Teachers Association plus leerlingen van de school. 
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De grootste donaties in 2016 zijn ontvangen van: 

 

Bedrijven / instellingen 

- Stichting Doopsgezinde Dowilvo 

- Elsevier Foundation (RE Cares) 

- Stichting Weeshuis der Doopsgezinden 

 

Particulieren 

- Gerlof Born & MA Born - Zwaga 

- Hans Pieters 

- familie Folmer-Volbeda 

- Hr. Bart Stobbelaar 

- familie Mateyo (in Zambia) 

 

Voor ontvangen donaties, schenkingen van alle boven genoemden en van Stichting 

Doopsgezinde Dowilvo, Elsevier Foundation en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden is het 

bestuur dankbaar. 

 

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 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

- dhr. J.K. Mateyo (voorzitter / penningmeester) 

- mevr. E.C.M. Linthorst (bestuurssecretaris) 

- dhr. W. Groenewoud (bestuurslid) 

- mevr. T.H. de Wit (bestuurslid) 

 

In juli 2016 hebben wij afscheid genomen van mevr. A. Smits  (vice - voorzitter). Mevr. A. 

Smits was mede oprichter van Stichting Chivombo in 2007. Wij danken haar voor haar grote 

inzet de afgelopen jaren. 

 

Het jaar werd op 31 december 2016 afgesloten met een positief banksaldo van € 4.183,=. 

 
De plannen en activiteiten van Stichting Chivombo zijn te lezen op de website van de 

stichting: www.chivombo.nl.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.chivombo.nl/
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Toelichting op de tabellen van het financieel jaarverslag 

 

Baten 
 

Donaties van bedrijven, fondsen, individueel en sponsorbijdragen 

De inkomsten zijn in grote lijnen gelijk aan de begroting. De grote donaties zijn ontvangen 

van Stichting Doopgezinde Dowilvo voor het IT Centrum, Elzevier Foundation voor de 

School Bibliotheek en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden voor start bouw Klaslokalen.  

 

Lasten 
 

School: 

Deze kosten bestaan dit jaar met name uit lesboeken, sportmateriaal en onderhoudskosten. De 

onderhoudskosten bestaan uit het salaris van de onderhoudsman voor een dag in de week en 

diverse materialen die nodig zijn voor het onderhoud.  

  

School Bibliotheek: 

In 2016 bestond deze post uit de inrichting van de bibliotheek en de aanschaf van de boeken. 

  

Klaslokalen: 

De kosten hiervoor bestaan uit de materialen en het arbeidsloon voor de fundering en deel van 

de muren van twee klaslokalen plus een kantoortje. 

 

Gezondheidskliniek:  

Hierin zijn de kosten verwerkt van de aanschaf van medische apparatuur en het salaris van de 

onderhoudsman. 

 

IT Centrum: 

Hierin zijn de materiaalkosten en het arbeidsloon voor de afwerking van de binnenkant van 

het IT centrum verwerkt. Tevens de kosten voor projectbegeleiding. 

 

Fondswerving, oa Dam tot Damloop: 

Dit jaar hebben wij weer mee gedaan met een team aan de Dam tot Damloop. De kosten om 

mee te kunnen doen evenals de sponsor shirts zijn hieronder in rekening gebracht. 

 

Administratie & Algemene kosten: 

Dit zijn de kosten van de website, bankkosten en telefoonkosten. 

De gerealiseerde lasten in 2016 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 2016 was dit percentage van de gemaakte kosten in 

Nederland ongeveer 2,1 %, dit ligt ruim onder de 10% die het bestuur als maximum hanteert. 

 

Saldo 

 

Het jaar werd op 31 december 2016 afgesloten met een positief saldo van € 569,=. Dit was 

een lager saldo dan begroot. Dit hangt samen met het feit dat de exploitatie groter is 

uitgevallen dan het budget. 
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