Jaarverslag 2015
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Voorwoord
Van het bestuur
2015: een magisch jaartal voor ontwikkelingsorganisaties,
het jaar waarin geëvalueerd werd in hoeverre de in 2000
opgestelde millenniumdoelen gehaald zijn. Het streefdoel
om alle kinderen naar de lagere school te krijgen werd niet
gehaald. 90% van de kinderen in ontwikkelingslanden gaat
naar de lagere school, tegenover 80% in 1990; een kwart van
de kinderen, een groot deel meisjes, maakt de lagere school
bovendien nooit af. Verder blijft de kwaliteit van het onderwijs
in veel ontwikkelingslanden een uitdaging.
2015 was een jaar in beweging voor EducAIDed en een jaar
met mooie resultaten. Onze partnerorganisatie in Kenia heeft
door de financiële steun van EducAIDed een aantal klaslokalen

en een bibliotheek gebouwd en trainingen verzorgd voor
leerkrachten. In Zuid-Soedan is gestart met het trainen van
leerkrachten om zodoende de kwaliteit weer een stap hoger
te krijgen.
Ook was 2015 het jaar om weer even stil te staan bij onze
organisatiestructuur en samen met de in 2014 opgerichte
adviesraad te werken aan verdere professionalisering. Trots
op onze partners in het buitenland en onze vrijwilligers in
Nederland die zoveel bereikt hebben, sluiten we 2015 af. Vol
vertrouwen gaan we het nieuwe jaar tegemoet vol energie,
plannen en enthousiasme om bij te dragen aan een betere
toekomst voor kinderen die dit, ook anno 2016, hard nodig
hebben.
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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.
Stichting EducAIDed zet zich in voor onderwijs in
ontwikkelingslanden vanuit een breder perspectief. Zij wil een
bijdrage leveren aan de milleniumdoelstellingen en richt zich
hierbij voornamelijk op doelstelling 2: Alle kinderen gaan naar
school.
We streven ernaar onderwijs beschikbaar, toegankelijk,
acceptabel en dynamisch te maken voor mensen voor wie dit
niet het geval is.
Wij richten ons op de zelfredzaamheid van mensen en leggen
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.

ONZE AANPAK
EducAIDed werkt in het buitenland nauw samen met lokale
gemeenschappen, partners, overheidsinstanties en andere
organisaties. Daarbij hebben we altijd oog voor de specifieke
eisen en kenmerken van de plek waar wij op dat moment
werkzaam zijn. Wij zoeken dus binnen de lokale context
naar oplossingen. Het doel is altijd duurzame, zelfstandige
ontwikkeling.
Alle werkzaamheden binnen Stichting EducAIDed worden
uitgevoerd door vrijwilligers, onze overhead kosten zijn
minimaal.
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Organisatie
Het laatste kwartaal van 2015 is gewerkt aan een nieuwe
structuur waarbij we duidelijk een aantal speerpunten naar
voren laten komen. De speerpunten die geformuleerd zijn:
•

•
•

•

Meer (langdurige) aandacht voor voorlichting. Uitbreiden
van scholennetwerk, geven van voorlichting op scholen
en organiseren van acties die hier uit voortkomen;
Professionaliseren PR & Communicatie in het algemeen
en in het bijzonder rondom acties en voorlichting;
Jaarlijks organisatie van twee grote fondsenwervende
acties met volledige inzet en focus. Kleinere acties op
eigen initiatief van vrijwilligers zijn welkom, maar worden
niet langer vanuit het bestuur (actief) ondersteund.
De actie en werkgroepen stellen hun eigen jaarplannen
op waarbij resultaten en doelstellingen helder, en waar
mogelijk kwantitatief, worden geformuleerd zodat deze
geëvalueerd kunnen worden.

Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor het
beoordelen van projectplannen van huidige en toekomstige
partners en het begeleiden en evalueren van projecten. Vanuit
Nederland heeft EducAIDed contact met lokale partners in de
landen waar wij werkzaam zijn.

Trieneke Hijma
Voorzitter

Nynke Meerman
Penningmeester

Alitha Lanting-Werner
Secretaris

Jonas Rubrech
PR & communicatie

Pieter Leemhuis
Actiecoördinator

Vacature
Voorlichtingscoördinator

Vanuit de zaken die wij als organisatie van belang achten is de
volgende structuur naar voren gekomen.

Bestuur
Het bestuur van Stichting EducAIDed bestaat uit zes
bestuursleden ieder met een eigen verantwoordelijkheid
hebben. De functies zoals deze zijn ingericht:
•
Voorzitter
•
Penningmeester
•
Secretaris
•
Communicatie en PR
•
Actiecoördinator
•
Voorlichtingscoördinator
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.

Raad van Advies
Eind 2014 is een Raad van Advies geïnstalleerd bestaande uit
vier personen: Gerben Faber, Harry Meijer, Sieraadj Orie & Jan
Dijk - allen met een rijke ervaring op allerlei voor EducAIDed
relevante gebieden. De raad is in 2015 een aantal keer bijeen
geweest en is een goede sparringpartner gebleken voor
het bestuur. Met name bij het aanscherpen van de richting
voor de komende jaren is de inbreng van de raad van grote
meerwaarde geweest. Wij spreken de hoop en verwachting uit
dat dit in 2016 opnieuw het geval zal zijn.
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Projecten
In 2015 zijn een aantal projecten financieel gesteund.
Hieronder staan enkele van deze projecten uitgelicht.

Een kwaliteitsslag in Zuid-Soedan

Gedurende heel 2015 is geld ingezameld voor FOFCOD.
Deze stichting steunt onderwijs in de regio Yei in het relatief
stabiele zuiden van Zuid-Soedan. Door het trainen van leraren
en het opzetten van jeugdclubs zal toegewerkt worden naar
kwalitatief goed onderwijs voor 3500 kinderen. Een prachtig
streven! Met dank aan het Wim Tijhaar Educatiefonds, de
Hofstee Stichting, Stichting Casterenshoeve en de grote inzet
op de scholen en tijdens acties hebben wij bijna het volledige
bedrag van 30.000 euro binnen. Met trots kunnen we
meedelen dat de eerste ronde trainingen eind 2015 zelfs al is
afgerond. 2016 zullen we onze samenwerking ten behoeve van
kwalitatief goed onderwijs in Zuid-Soedan vervolgen.

Bouwen aan beter onderwijs in
Kenia
Samen met onze partnerorganisatie in Kenia, Tuungaane
Amani Kenya Foundation (TAK), is het gelukt een goede stap
voorwaarts te maken in de verbetering van onderwijs voor een
heel aantal Massai kinderen. De school is uitgebreid met twee
lokalen, een kantoor, een opslagruimte en een bibliotheek.
Hierdoor kunnen 80 extra kinderen naar school.
Er is een bewustwordingscampagne uitgevoerd over het
belang van onderwijs voor ouders en andere bewoners, zodat
zij zich bewust worden van het nut van onderwijs en van de
rechten van het kind. Leerkrachten zijn getraind in Montessorionderwijs en kunnen dit optimaal toepassen in hun lessen,
waardoor de leerresultaten van de 150 kinderen verbeteren.
De Montessori-training heeft een grote impact op het leren
van de kinderen. Kinderen leren door te voelen, te doen en te
zien en hebben veel plezier in het leren. De docenten worden
uitgedaagd en gestimuleerd in deze nieuwe leertechniek en
zien betere leerresultaten.
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Activiteiten& Fondsenwerving
Het jaar 2015 kenmerkt zich door een diversiteit aan activiteiten
die zijn uitgevoerd door de vrijwilligers van EducAIDed.
Hieronder staan enkele van de acties uitgelicht.

Scholen in Drachten

Slach om é Mar

Fofcod, ons project in Zuid Soedan, was het gehele schooljaar
het goede doel van een tweetal scholen in Drachten. De
Voorde en De Meander hebben, tezamen met de BSO en de
peuterschool, op verschillende manieren geld proberen in te
zamelen voor ons project Fofcod in Zuid Soedan. Naast de actie
tijdens de open dag, namen de kinderen van Brede School De
Drait voor hetzelfde doel ook nog deel aan een sponsorloop
en gingen de groepen 8 aan de slag met het Microkrediet. Een
prachtig initiatief!

Vrijwilligers van EducAIDed hebben het startschot gelost,
prijzen uitgereikt, EducAIDed gepromoot voor de lokale
radio en tv en geflyerd voor onze eigen Run4EducAIDed. De
opbrengst van de Slach om e Mar was 9000 euro. Bekijk hier
een leuk interview van RTV30 bij de Slach om ‘e Mar.

Scholieren toonden hun betrokkenheid met onderwijs in
ontwikkelingslanden door een geslaagd lagerhuisdebat dat
zij organiseerden in de raadszaal van Drachten. Een mooie
manier om aandacht te trekken voor een onderwerp dat de
Brede School na aan het hart ligt. EducAIDed is verheugd dat
scholieren op zo’n leuke manier aan de slag gaan met onderwijs
voor leeftijdsgenoten.

Op 18 april 2015 werd de Slach om de Mar te Burgum
georganiseerd. Ons project TAK in Kenya was het goede doel
waarvoor gelopen werd, alle opbrengsten van deze loop gaan
naar dit project. Het was een prachtige dag er deden 220
lopers mee.

http://www2.rtvkanaal30.nl/index.php/nieuws-uit-deregio/14367-video-slach-om-e-mar-sponsort-stichtingeducaided

Run4EducAIDed

In 2015 vond de derde Run4EducAIDed plaats om geld op
te halen voor FOFCOD in Zuid-Soedan. Ondanks enkele
moeilijkheden in de voorbereidingsfase en het tegenvallende
weer op de dag zelf, kijken we terug op een geslaagd
evenement. Reden genoeg om de Run in 2016 opnieuw te
organiseren en het ambitieniveau wat betreft deelnemers en
opbrengst naar boven bij te stellen.
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Bewustwording
Voorlichting
Naast ophalen van geld voor het ondersteunen van
onderwijsprojecten is stichting EducAIDed al sinds de start
actief met het geven van voorlichting op scholen in het kader
van bewustwording. In 2015 lag de focus op Friesland met
Drachten en Burgum in de hoofdrol. Voorlichting in Nederland
is, net als het steunen van projecten in ontwikkelingslanden,
erg belangrijk.

Bij de voorlichting van Stichting EducAIDed staat het denken
over ontwikkelingswerk en onderwijs in ontwikkelingslanden
centraal:
•
Waarom is onderwijs belangrijk?
•
Waarom wil je geld geven aan een goed doel?
•
Hoe werkt ontwikkelingssamenwerking?
Samen denken we na over dit soort zaken. Onze voorlichtingen
worden gegeven door enthousiaste vrijwilligers voor zowel
basisonderwijs als voortgezet onderwijs
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Plannen 2016
De plannen voor 2016 hangen grotendeels samen met de
vernieuwde structuur en speerpunten die geformuleerd zijn
eind 2015.

Communicatie en PR.

Voorlichting

Al langer bestaat het besef dat deugdelijke communicatie
en PR van cruciaal belang is voor EducAIDed. Ondanks
expliciete aandacht voor dit thema, zijn de ontwikkelingen
met name in de eerste helft van 2015 achtergebleven bij
de ambities. Voor 2016 staat onder meer de ontwikkeling
van een nieuwe website op het programma, welke wordt
gerealiseerd in samenwerking met studenten van het
Friesche Poort College. Daarnaast zal steeds per actie
gekeken worden wat de beste communicatie en PR is om de
doelen te verwezenlijken.

Het onderwerp voorlichting staat hoog op de agenda in
2016. EducAIDed vindt het belangrijk dat kinderen die actie
willen voeren bewust zijn waarom ze dit doen. Naast het al
bestaande materiaal voor de basisschool zullen we materialen
ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs. Naast het
verbeteren van de kwaliteit willen we een slag maken in de
aantallen. Hiervoor willen we onder meer gaan kijken waar
we samenwerking kunnen vinden met andere organisaties
en willen we inzetten op scholen rondom het gebied waar de
Run4EducAIDed 2016 zal plaatsvinden.
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Jaarrekening 2015
Grondslagen en regels voor de jaarverslaggeving
Algemeen
De jaarrekening 2015 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.
-

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is bedoeld voor nader te bepalen projecten die aansluiten bij de doelen van de stichting.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.
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Baten
Baten uit eigen fondsenwervingen
Het grootste gedeelte van de baten uit eigen fondsenwerving is in 2015 besteed en het restant zal nog in 2016 worden
besteed aan:
- Doelstelling E Tshega te Zuid Afrika
- Doelstelling F TAK 2 te Kenya
- Doelstelling G FOFCOD te Zuid Soedan
Eén nieuwe doelstelling in 2016 is:
- CEREDO in Uganda.
Baten uit eigen fondsenwerving kunnen worden verdeeld in
i.
Collecten 				
€ 989,76
ii.
Donaties en giften				
€ 22.840,27
iii.
Sponsoring				
€ 10.124,32
iv.
Overige baten uit eigen fondsenwerving
€ 1.657,50
Baten uit acties van derden
In 2015 zijn er geen baten geweest vanuit acties van derden.
Rentebaten en baten uit beleggingen
Dit zijn de rentebaten 2015.
Lasten
Besteed aan doelstellingen
In 2015 zijn er alleen uitgaven besteed aan:
- Doelstelling B. Draagvlak NL.
- Doelstelling F. TAK 2 te Kenya
- Doelstelling G. FOFCOD te Zuid Soedan
- Doelstelling H. TAK 3 te Kenya
Werving baten
In 2015 is er voor € 747 aan kosten gemaakt voor eigen fondsenwerving. Dit is 1,96% 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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31/12/15
ACTIVA

€

Vorderlingen en overlopende activa
Liquide Middelen

€

€

238
26.907

740
38.873
27.145
27.145

Totaal

31/12/15
PASSIVA

€

€

€

Reserves en fondsen
- reserves
* continuïteitsreserve
* bestemmingsreserve

5.000
22.018

5.000
33.628
27.018

Kortlopende schulden

Totaal

126

27.145
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Staat van baten en lasten
Werkelijk
2015
€

Baten:
- Baten uit eigen fondswervingen
- Baten uit acties van derden
- Rentebaten en baten uit beleggingen
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Doelstelling B Draagvlak NL
- Doelstelling C Capec Kameroen
- Doelstelling D Vista Project
- Doelstelling E Tshega
- Doelstelling F TAK 2 Kenya
-Doelstelling G FOFCOD Zuid Soedan
- Doelstelling H TAK 3 Kenya 2015/2016

Begroot
2015
€

38167,85
0
182
38.350

189
0
0
0
20.899
17.697
10.012

43.917
0
250
44.167

1.000
0
0
382
20.899
30.000
20.000
48.796

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Saldo van baten en lasten

872

72.281

3.950
872

3.950

291

2.400

49.960

78.631

-11.610

-34.464
192

Toevoeging/onttrekking aan:
- Bestemmingsreserve

-11.610
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Toelichting Balans

Vorderingen en overlopende Activa
Rente
Overige vorderingen

Liquide middelen
Lopende rekening
Rentemeer rekening

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

Reserves en fondsen
Contuinuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve
Stand 31-12-2014
Dotatie
Stand per 31-12-2015

31/12/15
€

31/12/14
€

182
56
238

374
367
740

1.058
25.849
26.907

798
38.075
38.873

126
126

984
984

5.000
22.018
27.018

5.000
33.628
38.628

33.628
-11.610
22.018
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Model toelichting lastenverdeling

Bestemming
Lasten
Subsidies en bijdragen
Publiciteit en communicatie
Bestuur en algemene kosten
Totaal

Doelstelling
B. Draagvlak NL E. Tshega
€
€
€
€

189
189

€
€
€
€

Africa

Zuid F. TAK 2
-

€
€
€
€

*

Kenya
20.899
20.899

Beheer en
administratie

Werving Baten
G. FOFCOD Zuid
Soedan
€
17.697
€
€
€
17.697

H. TAK 3 Kenya
€
10.012
€
€
€
10.012

€
€
€
€

Eigen
Fondsenwerving

747
747

€
€
€
€

291
291

Werkelijk
2015

€
€
€
€

48.796
747
291
49.834

Begroot
2015

€
€
€
€

72.281
3.950
2.400
78.631

Werkelijk
2014

€
€
€
€

66.908
1.403
1.685
69.996
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Begroting 2016
Begroot
2016
€

Baten:
- Baten uit eigen fondswervingen
- Baten uit gezamenlijke acties
- Baten uit acties van derden
- Subsidies van overheden
- Rentebaten en baten uit beleggingen
- Overige baten

61.200
0
0
0
250

43.917
0
0
0
250

0
61.450

Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Doelstelling B Draagvlak NL
- Doelstelling E Tshega
- Doelstelling F TAK 2 Kenya
- Doelstelling G FOFCOD Zuid Soedan
- Doelstelling H TAK 3 Kenya 2015/2016
- Doelsteliing I
- Doelstelling J

Begroot
2015
€

0
44.167

1.000

1.000

382
0

382
20.899

12.303
10.017
30.000

30.000
20.000

10.000
63.702

72.281

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

1.780
0
0
0
0

1.780

3.950
0
0
0
0

3.950

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

2.375

2.400

Som der lasten

67.857

78.631

Saldo van baten en lasten

-6.407

-34.464
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