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Voorwoord

Van het bestuur
2013 was het jaar van de bouw van het Early Childhood 
Development Centre in Kenia, de voorbereidingen voor de 
klim van de Kilimanjaro en het bepalen van een nieuwe 
werkwijze voor EducAIDed. In juli hebben we de opening van 
het Early Childhood Development Centre in Kenia mogen 
meemaken. Heerlijk om al deze kinderen te zien opbloeien en 
te spreken met de bevlogen organisatie. Een prachtige start 
is gemaakt voor kwalitatief goed onderwijs voor kinderen in 
Olchore Province.  Terwijl de eerste lokalen gebouwd werden 
en trainingen gegeven werden, gingen de voorbereidingen van 
start  voor het inzamelen van geld voor een uitbreiding.  Zeven 
vrijwilligers gingen de uitdaging  aan van de beklimming van 
de Kilimanjaro en haalden al in 2013 een groot deel van de 
fondsen op voor de uitbreiding van de school. 

Vrijwilligers en donateurs
EducAIDed voert alle werkzaamheden uit met professionele 
vrijwilligers. In 2013 hebben we met de vrijwilligersgroep 
de nieuwe werkwijze bepaald. In 2014 gaan we per actie 
een projectgroep inzetten en zullen we ook weer met volle 
inzet en energie zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. 
Fondsenwering door kortdurende projecten met een concreet 
doel. Door deze manier van werken hopen we nog meer 
enthousiaste vrijwilligers te mogen verwelkomen. 
2013 was een goed jaar en dit is volledig te danken aan de 
inzet en bijdrage van al onze vrijwilligers en donateurs. Dank 
voor jullie tijd en inzet; door jullie gaan we vol vertrouwen 
2014 weer tegemoet!



Visie en Missie
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Visie en Missie
Stichting EducAIDed gelooft in de kracht van kennis en 
onderwijs. Kennis is blijvend en geeft kansen voor een 
betere toekomst. EducAIDed werkt vanuit de overtuiging 
dat kleinschaligheid met korte lijnen, concrete projecten, 
transparantie en intensieve samenwerking met de 
partnerorganisaties ter plaatse de sleutels zijn tot resultaat. 

Bewustwording en draagvlakversterking
In Nederland richt Stichting EducAIDed zich op bewustwording 
en draagvlakversterking. Wij geloven dat het creëren van 
bewustwording betreffende onderwijs in ontwikkelingslanden 
in Nederland net zo belangrijk is als het steunen van onze 
projecten in ontwikkelingslanden. Dit doen we door het geven 
van voorlichting op scholen, bedrijven en andere locaties. Bij 
de voorlichting van EducAIDed staat het actief nadenken over 
ontwikkelingssamenwerking voorop. 

Draagvlakversterking is zowel gericht op het bereiken van 
mensen die nog geen deel uitmaken van het netwerk van 
EducAIDed, als het beïnvloeden van kennis, houding en 
gedrag van deze mensen. 

Visie 
Stichting EducAIDed streeft ernaar onderwijs beschikbaar, 
toegankelijk, acceptabel en dynamisch te maken voor mensen 
voor wie dit niet het geval is. Vanuit onze ideologie zijn wij 
gericht op de zelfredzaamheid van mensen en leggen wij 
een grote nadruk op culturele sensitiviteit. De oorsprong 
van de strategieën die wij gebruiken, is gelegen in een 
holistische visie  op onderwijs voor kinderen en volwassenen 
Hiernaast wil Stichting EducAIDed vooral het bewustzijn en 
de betrokkenheid van de Nederlandse jeugd vergroten ten 
aanzien van ontwikkelingshulp.

Missie
EducAIDed ambieert bij de buitenlandse projecten een 
integrale benadering  waarbinnen nauw wordt samengewerkt 
met lokale gemeenschappen, partners, overheidsinstanties en 
andere organisaties.
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De strategieën in onze samenwerking met partners worden 
aangepast aan de specifieke eisen en kenmerken van de plek 
waar wij op dat moment werkzaam zijn. Wij zoeken binnen de 
lokale omgeving naar oplossingen. Kenmerkend is verder onze 
focus op duurzame, zelfstandige ontwikkeling.

1. De  holistische visie  op onderwijs gaat om ontwikkeling van de hele 
persoonlijkheid van leerlingen, niet alleen om leren lezen, schrijven 
en rekenen. Aspecten van brede ontwikkeling, zoals samen spelen 
en werken, communiceren, initiatieven nemen en plannen maken, 

redeneren en probleem oplossen zijn verbonden aan specifieke 
ontwikkeling van kennis en vaardigheden (zoals uitbreiding 
van woordenschat, lezen, schrijven, spelling). Verschillende 
activiteiten worden, waar mogelijk, in samenhang aangeboden. 

2. Met integrale benadering wordt bedoeld een samenbrengen en 
strategisch verbinden van schijnbare tegenstrijdige of ogenschijnlijk 
afwijkende wereldbeschouwingen, begrippen, praktijken in een poging 
om een realistische, werkbare en dynamische projectaanpak te bieden.

Vrijwilliger:
“Ik vind het belangrijk dat mensen zelf de kans krijgen hun 
dromen uit te voeren. Bij EducAIDed komt dit duidelijk naar 
voren Daarnaast dragen voorlichting en acties op scholen bij aan 
maatschappelijke bewustwording bij kinderen, iets waar ik mij 
graag voor inzet.”
 Hanneke v.d. Hoek, vrijwilliger Stichting EducAIDed



Organisatie
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Bestuur
Het bestuur van Stichting EducAIDed bestaat uit tenminste vijf 
personen, zo ook in 2013. De bestuurders worden benoemd en 
geschorst door het bestuur. Alle bestuurders  zijn vrijwilliger en 
hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening 
van hun functie gemaakte kosten. 

Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor het 
beoordelen van projectplannen van huidige en toekomstige 
partners, implementeren en evalueren van projecten. Vanuit 
Nederland heeft EducAIDed contact met lokale partners in 
de landen waar wij werkzaam zijn. In 2013 werkten wij onder 
andere samen met Tshega Missions in Zuid-Afrika, Tuungaane 
Amani Kenya Foundation (TAK) in Kenya, CAPEC in Kameroen en 
het Vista project in Tibet.

Naast contacten met projectpartners bepaalt het bestuur de 
koers en ontwikkelt het beleid omtrent draagvlakversterking 
en voorlichting in Nederland. In dit kader worden er nauwe 
contacten onderhouden met de werkgroepen.

Werkgroepen
In 2013 waren twee werkgroepen actief: 

De werkgroep evenementen bestond in 2013 uit zes 
personen, ze kwamen driewekelijks bijeen. Zij hielden zich 
bezig met het bedenken van nieuwe evenementen en de 
organisatie en uitvoering hiervan. 

Daarnaast was de werkgroep voorlichting actief. Deze groep, 
bestaande uit vijf personen, was gericht op het geven van 
voorlichting en het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal 
voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
De beide groepen werden gedurende het jaar aangevuld 
met vrijwilligers die op incidentele basis werkzaamheden 
uitvoerden op het gebied van bijvoorbeeld fondsenwerving, 
bedrijfsbenadering, vormgeving,  en beheer van de website.
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Projecten in het buitenland
TAK, Kenia
In 2013 is de bouw van het Early Childhood Development 
Centre voltooid. De Tamalaki ECD Centre heeft onderwijs van 
goede kwaliteit dichterbij gebracht in de gemeenschap.
De kinderen hebben sinds de opening van het ECD Centre 
toegang tot een professioneel centrum met gekwalificeerde 
leerkrachten en veel leer- en spelmaterialen. Kinderen 
kunnen nu kwalitatief goed onderwijs genieten op 
overbrugbare afstand van hun huis, het hele jaar door.

CAPEC, Kameroen
Stichting EducAIDed zamelde in samenwerking met Wilde 
Ganzen geld in voor de bouw van vier nieuwe klaslokalen van 
de Bitame Luciaschool in het dorp Nkolfoulou, Kameroen. Deze 
school maakt het mogelijk dat ook wezen en kinderen uit arme 
gezinnen onderwijs krijgen. 

De kinderen leren naast rekenen, lezen en schrijven ook 
praktische vaardigheden waarmee ze later hun geld kunnen 
verdienen of makkelijker kunnen doorstromen naar een 
vervolgopleiding.

De Bitame Luciaschool doet het zo goed, dat er behoefte is aan 
uitbreiding. Samen met ons kan deze uitbreiding gerealiseerd 
worden, zodat er in de toekomst nog eens 200 kinderen naar 
school kunnen. 

Om dit mogelijk te maken voeren we verschillende acties. In 
2014 zal het project worden gerealiseerd.

beter onderwijs

Edukans:
“Edukans ondersteunt graag het project van EducAIDed in Kenia. 
EducAIDed is een stichting van jonge mensen die zelf kritische 
vragen stellen. Dat levert projecten op met meetbare resultaten 
waarbij de lokale bevolking nauw betrokken is. Voor Edukans is 
dat belangrijk, want uiteindelijk willen we graag dat mensen zélf 
hun toekomst kunnen verbeteren.”

Petri Hofland Relatiebeheerder Edukans



Vista project, Tibet
Toegevoegd aan onze samenwerkingspartners in 2013 is 
het Vista project in Tibet. We zullen in samenwerking met 
stichting Rigdzin in 2014 geld inzamelen voor de aanschaf van 
schoolboeken voor het basisonderwijs in de regio Sershul. 
Het doel is om het mogelijk te maken dat er tweetalig 
(Tibetaans/Chinees) basisonderwijs beschikbaar wordt voor 
nomadenkinderen in Tibet, waar Sershul onderdeel van 
uitmaakt. 

Door de uitbreiding van de hoeveelheid goede schoolboeken 
kunnen er straks nog meer nomadenkinderen kwalitatief 
goed onderwijs volgen en kan de Tibetaanse cultuur blijven 
bestaan. 
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Tshega, Zuid-Afrika
Tshega is al sinds 2008 een partner van Stichting EducAIDed. In 
eerdere jaren zijn succesvol projecten afgerond. Op basis van 
deze positieve evaluaties hebben we in 2013 besloten dat in 
2014 fondsen geworven zullen worden. Dit keer voeren we actie 
voor  het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs in de vorm 
van trainingen voor leerkrachten. Gedurende de projectperiode 
zullen onder andere de volgende trainingen plaatsvinden:

• National school Chaplency Program, gericht op sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen. 

• Cursus ‘kinderopvang’, gericht op methodisch werken met 
jonge kinderen om zodoende de ontwikkeling zo passend 
mogelijk te stimuleren. 

• Management Training met als doel het vergroten 
van vaardigheden in projectmanagement van zowel 
schoolhoofd als directrice. 

Directeur TAK, Kenia: 
“Ik zie EducAIDed als een actieve en gepassioneerde 
organisatie die kinderen graag een kans wil geven door 
educatie. Daarnaast is EducAIDed professioneel door 
regelmatig te controleren hoe het project verloopt en hoe 
het geld besteed wordt. De procedures zijn helder en de 
verantwoording goed geregeld.”

    Helene van der Roest, 
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Acties uitgelicht
fondsenwerving en bewustwording in Nederland. In 2013 
is een grote verscheidenheid aan acties gevoerd door de 
vrijwilligers van EducAIDed. Hieronder staan enkele van de 
acties uitgelicht. 

Pietenactie
De week dat Sinterklaas in Nederland kwam zijn een groot 
aantal vrijwilligers omgetoverd tot hulppieten. Zij gingen op 
bezoek bij gezinnen thuis om kinderen te verrassen en pakjes 
uit te delen. Een succesvolle actie!  

Kerstmarkten
Aan het einde van het jaar stonden we op de kerstmarkt van 
de overkoepelende scholengemeenschappen in Drachten. 
Daarnaast werden we verrast door een spontane actie van 
het Zernike Junior college in Haren. Deze school hield een 
kerstmarkt waarbij zelfgemaakte spullen van leerlingen verkocht 
werden. De markt werd goed bezocht door ouders, opa´s, oma´s 
en andere belangstellenden.

Expeditie Kilimanjaro
Een zeer bijzondere actie het afgelopen jaar was de inzet van 
Expeditie Kilimanjaro. Expeditie Kilimanjaro is een op zichzelf 
staande actie van zeven enthousiaste vrijwilligers die EducAIDed 
gekozen hebben om voor te klimmen. Met het beklimmen van 
de Kilimanjaro hopen we bewustwording te creëren over het 
feit dat niet alle kinderen ter wereld gelijke kansen krijgen en 
dat naar school gaan geen vanzelfsprekendheid is. Door de 
klim te koppelen aan dit goede doel willen we laten zien dat 
het zeker mogelijk is om verschil te maken in het leven van een 
ander. Voorbereidingen en fondsenwerving rondom de expeditie 
hebben in 2013 plaatsgevonden, de expeditie zelf vindt plaats in 
februari 2014. 

fondsenwerving 

Run4EducaIDed
Op zondag 9 juni vond de eerste editie van de 
Run4EducAIDed plaats. Zo’n 50 deelnemers durfden het 
aan om zichzelf uit te dagen voor het goede doel. En de 
resultaten waren ernaar! Na afloop van de Run kon iedereen 
genieten van een heerlijke maaltijd. De run krijgt een vervolg 
op 22 juni 2014.

Ruilbeurzen
Ook in 2013 zijn er een groot aantal enthousiaste vrouwen 
geweest die voor het goede doel graag kleding wilden 
ruilen. Dit jaar is ingezet op het houden van de ruilbeurzen 
bij mensen thuis, wat een gezellige sfeer gaf voor een ieder. 
Naast de kledingruilbeurzen is er speciaal voor gamers ook 
een gameruilbeurs georganiseerd. 



plannen 2014
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Bestuur
Het bestuur blijft ook in 2014 verantwoordelijk voor de selectie, 
implementatie en evaluatie van de projecten en zal vanaf 2014 
bestaan uit zes personen met de volgende functies:
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• Communicatie en PR
• Vrijwilligerscoördinator
• Algemeen bestuurslid

Werkgroepen
Tijdens vrijwilligersmiddag op 1 december 2013 is door 
bestuur en vrijwilligers unaniem besloten dat de werkwijze 
van de huidige werkgroepen vervangen wordt door meer 
actiegerelateerde werkgroepen. Vrijwilligers kunnen kiezen of ze 
zich willen inzetten voor 1 of meerdere werkgroepen. Daarnaast 
zullen een aantal vrijwilligers met specifieke taken blijven 
bestaan, zoals bijvoorbeeld de webmaster en vormgevers.

Voor het behouden van verbinding tussen alle vrijwilligers zal 
4x per jaar een vrijwilligersmiddag worden georganiseerd. 
Algemene zaken worden hier besproken en per keer wordt 
een samen gekozen thema verder uitgediept.

Werkgroepen voor 2014 zijn:
• Voorlichting op scholen
• Bedrijfsbenadering
• Donateurswerving
• Benefietconcert
• Kledingruilbeurzen
• WK-actie
• Run4EducAIDed
• Eat4EducAIDed
• Pietenactie
• Symposium

Met deze nieuwe werkwijze hopen we vanaf 2014 meer 
gericht gebruik te kunnen maken van de verschillende 
kwaliteiten en interessegebieden die de vrijwilligers bij 
EducAIDed met zich meebrengen. Zodoende kunnen we meer 
doelgericht werken in het vergroten van bewustwording, 
geven van voorlichting en werven van fondsen voor onze 
projecten.
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jaarrekening 2013 Stichting EducAIDed

GRONDSLAGEN EN REGELS VOOR DE JAARVERSLAGGEVING 

Algemeen  

De jaarrekening 2013 van Stichting EducAIDed is opgesteld conform Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 

Toelichting op de Balans 

Waarderingsgrondslagen 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Reserves en fondsen  

- Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn om zeker te stellen dat de 
fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen zal voldoen. Het bestuur heeft besloten 
om een continuïteitsreserve ad € 5.000,= aan te houden als buffer voor eventuele calamiteiten.  

- Bestemmingsreserve 
De bestemmingsreserve is bedoeld voor nader te bepalen projecten die aansluiten bij de doelen van de 
stichting. Per 31 december 2013 waren er nog geen definitieve verplichtingen aangegaan met organisaties. 
Verplichtingen worden pas aangegaan met organisaties op het moment dat het totale bedrag van een project is 
binnengehaald.  

Kortlopende schulden 

- De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 



Toelichting
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

Staat van baten en lasten  

Ontvangsten en Uitgaven 

Ontvangsten en Uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De werkelijke cijfers 
wijken af van de begroting omdat alle geplande projecten zijn uitgesteld tot 2014 in verband met nog lopende 
procedures rond het binnenhalen van fondsen.  

Baten 

Baten uit eigen fondsenwervingen 

Het grootste gedeelte van de baten uit eigen fondsenwerving zal in 2014 worden besteed aan een aantal nog nader 
te bepalen doelen.  

Een bedrag van € 19.907,55 van de baten uit eigen fondsenwerving is opgehaald voor een project in Kenya wat 
begroot is voor 2014. 

 
Baten uit eigen fondsenwerving kunnen worden verdeeld in 

i. Collecten      € 215,24 
ii. Donaties en giften    € 2.528,62 
iii. Contributies     € 0 
iv. Sponsoring     € 2.400 
v. Nalatenschappen    € 0 
vi. Eigen loterijen en prijsvragen   € 0 
vii. Verkoop Goederen    € 81,25 
viii. Overige baten uit eigen fondsenwerving € 26.137,71 

 
Rentebaten en baten uit beleggingen 

De rentebaten en baten uit beleggingen bestaan enkel uit rentebaten. 

 
Lasten 

Besteed aan doelstellingen 

In 2013 zijn er alleen uitgaven besteed aan doelstelling B. Draagvlak NL.  

 
 
Werving baten 

In 2013 is er voor € 316 aan kosten gemaakt voor eigen fondsenwerving. Dit is 1% van de totale opbrengst uit eigen 
fondsenwerving.  

Kosten beheer en administratie 

Zijn kosten gemaakt door EducAIDed in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering. Zij kunnen 
niet worden toegerekend aan de doelstelling of het werven van baten.  

Bezoldiging en financiële relaties bestuurders  

Alle bestuurders van EducAIDed werken op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.  
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Besteed aan doelstellingen

Toelichting op de staat van baten en lasten 

Staat van baten en lasten  

Ontvangsten en Uitgaven 

Ontvangsten en Uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De werkelijke cijfers 
wijken af van de begroting omdat alle geplande projecten zijn uitgesteld tot 2014 in verband met nog lopende 
procedures rond het binnenhalen van fondsen.  

Baten 

Baten uit eigen fondsenwervingen 

Het grootste gedeelte van de baten uit eigen fondsenwerving zal in 2014 worden besteed aan een aantal nog nader 
te bepalen doelen.  

Een bedrag van € 19.907,55 van de baten uit eigen fondsenwerving is opgehaald voor een project in Kenya wat 
begroot is voor 2014. 

 
Baten uit eigen fondsenwerving kunnen worden verdeeld in 

i. Collecten      € 215,24 
ii. Donaties en giften    € 2.528,62 
iii. Contributies     € 0 
iv. Sponsoring     € 2.400 
v. Nalatenschappen    € 0 
vi. Eigen loterijen en prijsvragen   € 0 
vii. Verkoop Goederen    € 81,25 
viii. Overige baten uit eigen fondsenwerving € 26.137,71 

 
Rentebaten en baten uit beleggingen 

De rentebaten en baten uit beleggingen bestaan enkel uit rentebaten. 

 
Lasten 

Besteed aan doelstellingen 

In 2013 zijn er alleen uitgaven besteed aan doelstelling B. Draagvlak NL.  

 
 
Werving baten 

In 2013 is er voor € 316 aan kosten gemaakt voor eigen fondsenwerving. Dit is 1% van de totale opbrengst uit eigen 
fondsenwerving.  

Kosten beheer en administratie 

Zijn kosten gemaakt door EducAIDed in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering. Zij kunnen 
niet worden toegerekend aan de doelstelling of het werven van baten.  

Bezoldiging en financiële relaties bestuurders  

Alle bestuurders van EducAIDed werken op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.  

 



13



14

Balans 

31-12-2013 31-12-2012
ACTIVA

Immateriële vaste activa 0 0
Materiële vaste activa 0 0
Financiële vaste activa 0 0

0 0

Voorraden 0 0
Vorderlingen en overlopende activa 983 196
Effecten 0 0
Liquide Middelen 41.355 16.372

42.338 16.568
Totaal 42.338 16.568

31-12-2013 31-12-2012
PASSIVA

Reserves en fondsen

- reserves
* continuïteitsreserve 5.000 5.000
* bestemmingsreserve 36.663 7.021
* herwaarderingsreserve 0 0
* overige reserves 0 0

41.663 12.021
- fondsen
* bestemmingsfondsen 0 0

41.663 12.021

    Voorzieningen 0 0

    Langlopende schulden 0 0

     Kortlopende schulden 674 4.546

        Totaal 42.338 16.568



Toelichting Balans
31-12-2013 31-12-2012

Vorderingen en overlopende passiva
Te veel betaald TAK Kenya 677 0
Rente 261 196
Overige vorderingen 45 0

983 196

Liquide middelen
Lopende rekening 3.041 1.353
Rentemeer rekening 38.314 15.018

41.355 16.372

Kortlopende schulden
Laatste termijn TAK Kenya 0 3.902
Overige kortlopende schulden 674 644

674 4.546

Reserves en fondsen
Contuinuïteitsreserve 5.000 5.000
Bestemmingsreserve 36.663 7.021

41.663 12.021

Bestemmingsreserve
Stand 31-12-2012 7.021
Dotatie 29.642
Stand per 31-12-2013 36.663
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Staat van baten en lasten

Werkelijk Begroot Werkelijk
2013 2013 2012

€ € €
Baten:
- Baten uit eigen fondswervingen 31.363 35.000 30.605
- Baten uit gezamenlijke acties 0 4.000 3.765
- Baten uit acties van derden 0 10.000 4.913
- Subsidies van overheden 0 0 0
- Rentebaten en baten uit beleggingen 261 250 255
- Overige baten 0 0 0
Som der baten 31.624 49.250 39.537

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Doelstelling A Tak Kenya -677 0 33.000
- Doelstelling B Draagvlak NL 363 250 115
- Doelstelling C Capec Kameroen 0 10.250 0
- Doelstelling D Nieuw project 0 30.000 0

-314 40.500 33.115

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 317 1.300 186
- Kosten gezamenlijke acties 0 2.000 1.751
- Kosten acties derden 0 200 0
- Kosten verkrijgen subsidies overheden 0 0 0
- Kosten van beleggingen 0 0 0

317 3.500 1.937

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 1.979 2.500 1.180

Som der lasten 1.982 46.500 36.233

Saldo van baten en lasten 29.642 2.750 3.304

Toevoeging/onttrekking aan:
- Continuïteitsreserve 0
- Bestemmingsreserve 29.642
- Herwaarderingsreserve 0
- Overige reserves 0
- Bestemmingsfonds 0

29.642



Bestemming Werving Baten
Beheer en 

administratie
Werkelijk 

2013
Begroot 

2013
Werkelijk 

2012

Lasten TAK Kenya* Draagvlak NL
Eigen 

Fondsenwerving
Subsidies en bijdragen -677 363 363 40.500 33.115
Publiciteit en communicatie 0 0 317 0 317 3.500 1.937
Bestuur en algemene kosten 0 0 0 1.979 1.979 2.500 1.180
Totaal -677 363 317 1.979 2.659 46.500 36.232

* Aan doelstelling A TAK Kenya is € 677,07 teveel overgemaakt. Dit bedrag wordt gereserveerd voor een volgend project dat EducAIDed voor TAK gaat
doen. Dit project start in 2014.

Model toelichting lastenverdeling

Doelstelling
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- Kosten van beleggingen 0 0 0

317 3.500 1.937

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 1.979 2.500 1.180

Som der lasten 1.982 46.500 36.233

Saldo van baten en lasten 29.642 2.750 3.304

Toevoeging/onttrekking aan:
- Continuïteitsreserve 0
- Bestemmingsreserve 29.642
- Herwaarderingsreserve 0
- Overige reserves 0
- Bestemmingsfonds 0

29.642



18

Begroting 2014 Stichting EducAIDed

Begroting 2014
Begroot

2014
€

Baten:
- Baten uit eigen fondswervingen 17.593
- Baten uit gezamenlijke acties 0
- Baten uit acties van derden 22.407
- Subsidies van overheden 0
- Rentebaten en baten uit beleggingen 250
- Overige baten 0
Som der baten 40.250

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Doelstelling A Tak Kenya (2012)
- Doelstelling B Draagvlak NL 1.000
- Doelstelling C Capec Kameroen 15.502
- Doelstelling D Vista Project 5.387
- Doelstelling E Tshega 4.000
- Doelstelling F TAK 2 Kenya 33.610

59.499

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 1.500
- Kosten gezamenlijke acties 0
- Kosten acties derden 0
- Kosten verkrijging subsidies overheden 0
- Kosten van beleggingen 0

1.500

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 2.200

Som der lasten 63.199

Saldo van baten en lasten -22.949
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Vestigingen 

• Almere 

• Amersfoort 

• Apeldoorn 

• Assen 

• Deventer 

• Dronten 

• Eibergen 

• Emmeloord 

• Emmen 

• Enschede 

• Hardenberg 

• Joure 

• Markelo 

• Mill 

• Ommen 

• Raalte 

• Staphorst 

• Steenwijk 

• Wierden 

• Zeewolde 

• Zwolle 

Countus accountants + adviseurs b.v. 

Afdeling Accountancy 

Dokter Stolteweg 2 

8025 AV ZWOLLE 

Postbus 10055 

8000 GB ZWOLLE 

Telefoon  038-4552600 

Fax 038-4531892 

Website www.countus.nl 

E-mail info@countus.nl 

  

Bankrek. 3773.97.555 

K.v.K.nr. 05059718 

Beconnr. 196903 

BTW nr. NL806063099B01 

 

 

Opdracht 

Wij hebben het in dit jaarverslag op pagina 10  tot en met 18 opgenomen financieel 

verslag 2013 van Stichting EducAIDed te Groningen beoordeeld. Het bestuur van de stichting is 

verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel verslag in overeenstemming met Richtlijn 650 

inzake Fondsenwervende instellingen. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring 

inzake het financieel verslag te verstrekken. 

 

Werkzaamheden 

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 

Nederlandse Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit 

kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij 

functionarissen van de entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële 

gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in 

een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van het financieel verslag. Deze mate van 

zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend. 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 

concluderen dat het financieel verslag geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen van Stichting EducAIDed per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in 

overeenstemming met Richtlijn 650 inzake Fondsenwervende instellingen. 

 

 

Zwolle, 8 september 2014 

Countus Accountants + Adviseurs B.V. 

 

W.g. 

 

P. Miedema 

Registeraccountant 

   

  

 

Aan het bestuur van Stichting EducAIDed 
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