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Voorwoord

2016 is een jaar gebleken van stabilisatie van de ingezette 
veranderingen. Ondanks het gemis van een stabiel bestuurslid 
Voorlichting staan we als bestuur stevig in onze schoenen. We 
hebben dit jaar stil gestaan bij waar we voor staan en wat we 
de komende jaren willen bereiken. 

Ook hebben we ons langst lopende project in Kenia (TAK) 
afgerond en zijn we in Uganda gestart met de bouw van een 
nieuwe school. Dit alles mede mogelijk gemaakt door bijdragen 
van fondsen en gulle gevers. En natuurlijk enthousiasmerende 
acties zoals de Run4educaided en de KerstFair. Wat een energie 
geeft het dat we samen met onze vrijwilligers en de Raad van 
Advies ons steentje kunnen bijdragen aan beter onderwijs. 

Impact is ons nieuwe sleutelwoord: we willen met zo min 
mogelijk middelen zo veel mogelijk bereiken. Met als 
belangrijkste ambitie dat zoveel mogelijk kinderen kwalitatief 
goed, stabiel en bereikbaar onderwijs kunnen krijgen. Net 
als in de afgelopen 10 jaren zullen we ons ook tijdens het 
komende jubileumjaar vol inspiratie blijven inzetten voor een 
betere wereld. Op naar een prachtig 2017!



Visie en Missie
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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. 

Onze droom is om zoveel mogelijk kinderen kwalitatief goed en 
bereikbaar onderwijs te bieden. Kinderen zijn de volwassenen 
van morgen: door kinderen de kans te geven op goed onderwijs 
werken we samen aan een betere en meer stabiele toekomst 
van de wereld. 

Ons streven is om met zo weinig mogelijk middelen zoveel 
mogelijk impact te bereiken op gebied van onderwijs. Hierdoor 
kunnen we met elkaar de toekomst beïnvloeden.

Projecten in het buitenland

EducAIDed ondersteunt onderwijsprojecten in 
ontwikkelingslanden. Potentiële partnerorganisaties weten 
ons goed te vinden. Regelmatig krijgen wij vragen tot 
ondersteuning. Alle aanvragen worden gescreend op de 
volgende, door EducAIDed opgestelde, basis-criteria: 

• De projectaanvraag moet afkomstig zijn vanuit de lokale 
gemeenschap. De gemeenschap dient zelf bij te dragen 
aan het project. Voorbeelden: bakstenen, arbeid, kleine 
financiële bijdrage. 

• Het project dient plaats te vinden in een land van de 
EducAIDed landenlijst.

• Alleen organisaties geregistreerd als NGO kunnen een 
subsidie aanvragen. 

• Het maximale bedrag voor een project is 30.000 euro 
• De bijdrage moet niet urgent zijn. EducAIDed begint met 

fondsenwerving nadat een voorstel wordt aangenomen 
en het kan meer dan een jaar duren voordat de middelen 
beschikbaar zijn.

• EducAIDed financiert nooit lopende kosten van een 
project. Dit betekent dat bijvoorbeeld salarissen en 
administratiekosten worden uitgesloten. Alleen de 
administratie en de loonkosten die rechtstreeks verband 
houden met het project kunnen worden opgevoerd 
binnen de projectperiode. 

Wanneer projecten aan bovenstaande criteria voldoen worden 
zij behandeld in de projectvergadering. Met de drie best 
beoordeelde projecten wordt na afloop van de vergadering 
contact gezocht voor verdieping. Op basis van dit verdiepende 
contact zal uiteindelijk één project worden gekozen.

Onze aanpak
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Voorlichting en acties in Nederland
De werkwijze in Nederland bestaat uit een beperkt aantal 
activiteiten per jaar.  Reden hiervoor is dat we het belangrijk 
vinden om de kwaliteit hoog te houden van dat wat we doen. 
Daarnaast willen we de activiteiten groot kunnen neerzetten, 
waardoor er voldoende impact ontstaat in geld en/of 
naamsbekendheid. 

We zijn trots te kunnen zeggen dat wij het CBF keur van 
erkend goed doel mogen dragen. 

Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Stichting EducAIDed bestaat uit zes 
bestuursleden ieder met een eigen verantwoordelijkheid. 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. 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.

Werkgroep

De uitvoer van de activiteiten in Nederland gebeurt door een 
door het bestuur samengestelde werkgroep van vrijwilligers, 
welke grotendeels zelfstandig functioneert. Binding met 
en verantwoording aan het bestuur verloopt via de actie-
coördinator. 

Raad van Advies

EducAIDed wordt van advies voorzien door de adviesraad. 
In 2016 zijn een aantal succesvolle bijeenkomsten geweest. 
Onderwerpen op de agenda waren onder meer het opzetten 
van voorlichting en het formuleren van ambities voor 
EducAIDed. 

Trieneke Hijma 
Voorzitter

Nynke Meerman 
Penningmeester

Alitha Lanting-Werner  
Secretaris

Jonas Rubrech           
PR & communicatie

Pieter Leemhuis 
Actiecoördinator

Vacature                  
Voorlichtingscoördinator

Organisatie
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In 2016 zijn meerdere projecten financieel gesteund. Hieronder 
staan enkele van deze projecten uitgelicht.

Een kwaliteitsslag in Zuid-Soedan
De organisatie Forum for Community Change and 
Development (FOFCOD) is in 2009 opgericht ter ondersteuning 
van de vaak achtergestelde belangen van Zuid-Soedanese 
jonge vrouwen en meisjes. FofCod is in 2016 gestart met het 
trainen van leraren en het opzetten van ‘debating clubs’.  In 
nauwe samenwerking met het ministerie van Onderwijs Yei en 
schoolhoofden zijn tien scholen geselecteerd. 50 leerkrachten 
gemobiliseerd en getraind op het gebied van rechten van het 
kind en participatie, basiskennis bij het waarborgen van een 
veilige schoolomgeving en ze hebben gekeken naar het herzien 
van de gedragscode leraren.

Naast de training vormde elke school een debating club. Met 
deze debating club leren de leerlingen debatteren, maar ook 
komen problemen aan het licht waar de leerlingen tegenaan 
lopen. Op basis hiervan zijn tien plannen ontwikkeld waar 
de scholen mee aan de slag gaan ter verbetering van het 
onderwijs.  

Projecten

Slotproject TAK Kenya 
Al enkele jaren ondesteunt EducAIDed in verschillende fasen de 
bouw van een school in Kenya. De positieve gevolgen hiervan, 
maar ook van de trainingen die via donaties van EducAIDed 
hebben plaats gevonden blijkt uit het volgende bericht van 
onze partnerorganisatie TAK. 
‘We have many children in school, At the moment we are 
clocking 200. We see that more children go to school. In the 
community at least the ECD has really opened up education 
opportunities for young children including many girls. This has 
been a great step ahead. Before they had not place to go but 
now we have them even from 3,5 years of age. As a result, 
the other primary, 5 KM away also opened an ECD section. 
So we definitely have created increased access to education.
The quality of education has also improved: Montessori 
teaching and computer classes are helping to improve skills. 
The Management is very dedicated to improve more and more 
and puts in resources and more training for teachers to keep 
on improving.’

“I am able to self express myself because of the recent debates 
in our schools, we hope these debates continue so that we can 
learn more”

”Thank you FOFCOD for choosing our school to participate in 
this project. We have gained the required skills to help our 
students perform better  in exams and their life.”

leerkracht

 leerling
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Bouwen aan onderwijs in Uganda
Uganda heeft in de afgelopen jaren veel onrust gekend. Zoals 
u zich kunt voorstellen heeft dit een enorme impact op allerlei 
terreinen, zeker op gebied van onderwijs. Met dit project 
willen we eraan bijdragen dat meer dan 378 kinderen toegang 
hebben tot goed gefaciliteerd en veilig basisonderwijs. 
Een investering die zowel invloed heeft op het welzijn van 
de kinderen in Uganda als de opbouw van het land, en een 
belangrijke basis voor toekomstige generaties. 

Op de valreep van 2016 is de organisatie Ceredo gestart met de 
bouw van klaslokalen.  
De gemeenschap van Adipala is zeer betrokken. Zij hebben 
de grond bouwklaar gemaakt, leveren water en bieden 
opslagruimte. Daarnaast bieden zij onderdak en maaltijden 
aan de bouwers. De fundering van de drie klassen is compleet 
en de betonplaat voor de vloer ligt klaar voor de plaatsing van 
de wanden.

Door vlotte de start van Ceredo waren we in de gelegenheid 
nog een project in 2016 goed te keuren. Ook dit nieuwe project 
Fei-Ido ligt in Uganda, op zo’n anderhalf uur rijden vanaf 
Ceredo. Samen met hen zullen we ook hier zorgen voor een 
beter onderkomen voor de kinderen. Om ook de kwaliteit van 
het onderwijs te waarborgen zal Fei-Ido samenwerken met 
Ceredo en de door hen opgebouwde expertise. 

Projecten

Acties in Nederland
Vanuit EducAIDed geloven we in de kracht van de maatschappij. 
We worden warm van initiatieven die hieruit ontstaan. De 
impact die deze initiatieven hebben, óók op het vergroten 
van het draagvlak, maken dat grotere groepen mensen met 
enthousiasme de wereld een stukje beter maken. Door meer 
bijdragen te creëren uit het maatschappelijk veld willen we 
minder afhankelijk worden van de fondsen. Hieronder worden 
twee van de acties in 2016 uitgelicht:

In de benen voor beter onderwijs

Net als voorgaande jaren organiseerden wij in 2016 de 
Run4EducAIDed. Naast de gebruikelijke hardloopronde 
werden dit jaar ook alternatieve manieren bedacht om geld 
in te zamelen. Zo liet een van de loopsters zich sponsoren 
voor iedere minuut onder haar streeftijd. Twee dames 
startten in een bananenpak in ruil voor een donatie van hun 
basketballende teamgenoten. Twee heren sponsorden het 
inschrijfgeld voor een aantal Syrische vluchtelingen, waarvan 
de snelste nota bene de 10 kilometer bij de heren won. Een 
echtpaar zonder hardloopambities besloot dat de route 
door het Kardinge-gebied zich ook prachtig leent voor een 
mooie wandeling voorafgegaan door een riante donatie. En 
dat alles was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder onze 
fantastische sponsoren en vrijwilligers. De positiviteit die deze 
dag uitstraalde willen we graag herhalen tijdens de volgende 
Run4educaided op 14 mei 2017. 
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Kerstfair Niezijl 

Op zaterdag 10 december stond Niezijl in het teken van 
een gezellige kerstfair. In en om de gereformeerde kerk 
was van alles te doen. Kraampjes, een groot vuur met 
heuse kampvuurmuzikant, een magische goochelshow, 
orgelmuziek, kerstplaatjes vanuit een oude brandweerwagen, 
kerststallententoonstelling en een tweetal betoverende 
optredens van de dames van Miss Chief. Wie de vele kaarsjes 
langs de Hoofdstraat volgde kon terecht in het Joods Leerhuis, 
om vervolgens overheerlijke kapucijners te eten bij de familie 
Boersma, waarna in het Blik Trommel en Oudheden Museum 
nog meer kerststallen te bewonderen waren. Muziekvereniging 
Ons Ideaal trotseerde de kou om op diverse plekken langs de 
Hoofdstraat kerstliedjes te spelen. EducAIDed bedankt alle 
Nijzielsters voor hun bijdrage aan de opbrengst en de goede 
sfeer en in het bijzonder Zorgverbeteraars voor de sponsoring 
en Gereformeerde Kerk Niezijl voor hun gulle donatie. 

theFactor.e haalt €500 op voor EducAIDed met crowdfunding-
lunch. Super! 

Wilde ganzen draagt haalt €9000 bij aan bouw klaslokalen van 
Ceredo.

Woodselect is al jaren trouwe partner van EducAIDed. Dit jaar 
droegen zij wederom genereus bij. 

Crowdfunding actie ‘Wij gaan weer naar school!, maar niet in 
Adipala...’, levert €950,00 op. Iedereen die heeft bijgedragen 
ontzettend bedankt! 

We zien ze nog steeds overal opduiken, de ‘I hate running’-
shirts. Goed bezig supporters van Educaided! 

We mochten dit jaar enkele grote anonieme donaties 
verwelkomen, waarvoor hartelijk dank!

Tot slot



8

 

Grondslagen en regels voor de jaarverslaggeving 

Algemeen 
De jaarrekening 2016 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. 

Jaarrekening 2016
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Baten
Baten uit eigen fondsenwervingen
Het grootste gedeelte van de baten uit eigen fondsenwerving is in 2016 besteed en het restant zal nog in 2017 worden 
besteed aan:
Doelstelling F TAK 2 te Kenya 
Doelstelling G FOFCOD te Zuid Soedan
Doelstelling I. Ceredo te Uganda

Eén nieuwe doelstelling in 2017 is:
- FEI-IDO in Uganda. 

Baten uit eigen fondsenwerving kunnen worden verdeeld in
i. Collecten       € 411,24
ii. Donaties en giften      € 30.581,63
iii. Sponsoring      € 798,44
iv. Overige baten uit eigen fondsenwerving   € 2900,37

Baten uit acties van derden
In 2016 zijn er geen baten geweest vanuit acties van derden. 
 
Rentebaten en baten uit beleggingen
Dit zijn de rentebaten 2016.

Lasten
Besteed aan doelstellingen
In 2016 zijn er alleen uitgaven besteed aan:
Doelstelling B. Draagvlak NL. 
Doelstelling G. FOFCOD te Zuid Soedan
Doelstelling H. TAK 3 te Kenya
Doelstelling I. Ceredo

Werving baten
In 2016 is er voor € 1749 aan kosten gemaakt voor eigen fondsenwerving. Dit is 5,02% 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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Balans	

31/12/2016
ACTIVA € € €

Vorderlingen	en	overlopende	activa 115 238
Liquide	Middelen 35.798 26.907

35.913
Totaal 35.913

31/12/2016
PASSIVA € € €

Reserves	en	fondsen

-	reserves
	*	continuïteitsreserve 5.000 5.000
*	bestemmingsreserve 30.913 22.019

35.913

Kortlopende	schulden	 0

Totaal 35.913
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Staat	van	baten	en	lasten
Werkelijk Begroot Werkelijk
2016 2016 2015
€ € €

Baten:
-	Baten	uit	eigen	fondswervingen 34767 61.200 38168
-	Baten	uit	acties	van	derden 0 0 0
-	Rentebaten	en	baten	uit	beleggingen 40 250 182
Som	der	baten 34.807 61.450 38.350

Lasten:
Besteed	aan	doelstellingen
-	Doelstelling	B	Draagvlak	NL 0 1.000 189
-	Doelstelling	E	Tshega 0 382 0
-	Doelstelling	F	TAK	2	Kenya 0 0 0
-Doelstelling	G	FOFCOD	Zuid	Soedan 6.400 12.303 0
-	Doelstelling	H	TAK	3	Kenya	2015/2016 8.011 10.017 20.899
-	Doelstelling	I	CEREDO 9.000 30.000 17.697
-	Doelstelling	J		 0 10.000 10.012

23.411 63.702 48.796

Werving	baten
-	Kosten	eigen	fondsenwerving 1.794 3.950 872

1.794 3.950 872

Beheer	en	administratie
-	Kosten	beheer	en	administratie	 708 2.400 291

Som	der	lasten 25.913 70.052 49.960

Saldo	van	baten	en	lasten	 8.894 -8.602 -11.610

Toevoeging/onttrekking	aan:
-	Bestemmingsreserve 8.894

8.894
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Toelichting	Balans
31/12/2016 31/12/2015

€ €
Vorderingen	en	overlopende	Activa
Rente 40 182
Overige	vorderingen 75 56

115 238

Liquide	middelen
Lopende	rekening 3.667 1.058
Rentemeer	rekening 32.131 25.849

35.798 26.907

Kortlopende	schulden
Overige	kortlopende	schulden 0 126

0 126

Reserves	en	fondsen
Contuinuïteitsreserve 5.000 5.000
Bestemmingsreserve	 30.913 22.019

35.913 27.019

Bestemmingsreserve
Stand	31-12-2015 22.019
Dotatie 8.894
Stand	per	31-12-2016 30.913
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Bestemming Werving Baten
Beheer en 

administratie Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015

Lasten - Doelstelling B 
Draagvlak NL

- Doelstelling E 
Tshega

-Doelstelling G 
FOFCOD Zuid 

Soedan

- Doelstelling H 
TAK 3 Kenya 

2015/2016

- Doelstelling I 
CEREDO

Eigen 
Fondsenwerving

Subsidies en bijdragen -€                    -€                    6.400€            8.011€            9.000€            -€                             -€                    23.411€          63.702€          48.796€          
Publiciteit en communicatie -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    1.794€                     -€                    1.794€            3.950€            747€               
Bestuur en algemene kosten -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                             708€               708€               2.400€            291€               
Totaal -€                    -€                    6.400€            8.011€            9.000€            1.794€                     708€               25.913€          70.052€          49.834€          

Model toelichting lastenverdeling

Doelstelling



Begroting	2017
Begroot Begroot
2017 2016
€ €

Baten:
- Baten uit eigen fondswervingen 39.500 61.200
- Baten uit gezamenlijke acties 0 0
- Baten uit 2015 + 2016 doelstelling G + H + I 28.908 0
- Baten uit acties van derden 0 0
- Subsidies van overheden 0 0
- Rentebaten en baten uit beleggingen 250 250
- Overige baten 0 0
Som	der	baten 68.658 61.450

Lasten:
Besteed	aan	doelstellingen
-	Doelstelling	B	Draagvlak	NL 1.000 1.000 89
-	Doelstelling	E	Tshega 382 382 0
-	Doelstelling	F	TAK	2	Kenya 0 0 0
-	Doelstelling	G	FOFCOD	Zuid	Soedan 5.903 12.303 6.400
-	Doelstelling	H	TAK	3	Kenya	2015/2016 2.005 10.017 8.011
-	Doelsteliing	I	Ceredo 21.000 27.000 9.000
-	Doelstelling	J	Fei-IDO 18.087 10.000
-	Doelstelling	K 12.000

60.377 60.702

Werving	baten
- Kosten eigen fondsenwerving 1.500 1.780 -1.894
- Kosten gezamenlijke acties 0 0 0
- Kosten acties derden 0 0 0
- Kosten verkrijging subsidies overheden 0 0 0
- Kosten van beleggingen 0 0 0

1.500 1.780

Beheer	en	administratie
- Kosten beheer en administratie 1.200 2.375

Som	der	lasten 63.077 64.857

Saldo	van	baten	en	lasten	 5.581 -3.407
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