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VOORWOORD 
Het jaar 2018 stond in het teken van Uganda en onze focus op dit land. Waar we de afgelopen tien 

jaar vooral de breedte hebben gezocht, is onze ambitie om ons de komende jaren wat sterker te 

richten op een aantal specifieke projecten. Op deze manier kunnen we investeren in langdurige 

relaties met onze lokale partners en in de kennis van de nationale en regionale situatie. We hopen zo 

nog meer impact te genereren door met een klein aantal projecten niet één, maar meerdere stappen 

te zetten. Aangezien we in Uganda reeds drie projecten hebben gedaan en het onderwijssysteem 

aldaar zich goed leent voor systematische evaluatie van (de verbetering van) de kwaliteit van 

onderwijs, ligt de keuze voor Uganda voor de hand.  

Ook in Nederland wordt hard gewerkt om onze ambities te verwezenlijken. Zo werd dit jaar opnieuw 

samengewerkt met Wilde Ganzen en ontvingen we steun van Unesco Centrum Nederland, Marte van 

Rijswijk foundation en diverse bedrijven. Vrijwilligers organiseerden weer twee prachtige 

evenementen en donaties kwamen uit allerlei, soms onverwachte, hoeken.  

Al deze steun is hartverwarmend en geeft ons steeds weer de kracht om door te gaan, want we zijn 

nog lang niet klaar!   

Bestuur EducAIDed 
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EDUCAIDED 
Kinderen zijn de volwassenen van morgen. Om hen een betere toekomst te kunnen bieden, verbeteren 

wij de toegang tot kwalitatief onderwijs in ontwikkelingslanden. Dit doen we door organisaties in 

ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het 

verwezenlijken van hun eigen onderwijsprojecten. Zo 

helpen we kinderen en hun gemeenschap richting geven 

aan hun eigen toekomst en dat van hun land. 

Wij willen de grootste impact maken met zo weinig 

mogelijk middelen. Onze organisatie bestaat uitsluitend uit 

vrijwilligers waardoor wij minimale overheadkosten 

hebben. Daarnaast steunen wij alleen concrete, lokale 

initiatieven die aan het einde van de hulpperiode 

zelfvoorzienend kunnen zijn. Zo besteden wij iedere euro 

efficiënt. 

Om toegang tot het onderwijs structureel te verbeteren, 

bieden wij financiële ondersteuning aan projecten die één 

of meer van de volgende drie doelen stellen: 

1. De toegang tot onderwijs verbeteren 

2. De kwaliteit van het onderwijs verbeteren 

3. Schooluitval tegengaan 

De projecten die wij ondersteunen richten zich bijvoorbeeld op het verbeteren en toegankelijk maken 

van lesmateriaal, trainen van docenten, maaltijden voor scholieren en de bouw van klaslokalen en 

sanitaire voorzieningen. 

Stichting EducAIDed bestaat volledig uit vrijwilligers. Zes van hen vormen het bestuur. Het bestuur is 

onder meer verantwoordelijk voor het beoordelen van projectplannen van huidige en toekomstige 

partners, implementeren en evalueren van projecten. Daarnaast kunnen we rekenen op een grote 

groep vrijwilligers die bijvoorbeeld voorlichting geven op scholen of evenementen organiseren. 

Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Trieneke Hijma  (voorzitter) 

Marieke Schramm (secretaris) 

Angela Vonk  (penningmeester) 

Jonas Rubrech  (PR&communicatie) 

Pieter Leemhuis (actiecoördinator) 

Ronald Schipper (voorlichting) 

Anna Wanetscheck) (algemeen bestuurslid) 

Naast het bestuur beschikt EducAIDed over een raad van advies(RVA). De RVA is in 2018 2 keer bij 

elkaar geweest om met het bestuur te sparren over diverse onderwerpen.  

Op 31 december 2018 bestond de RVA uit de volgende personen: 

Jan Dijk   (lid RVA) 

Harry Meijer  (lid RVA) 

Teun van Dijk  (lid RVA) 

vacant   (lid RVA)  
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PROJECTEN 

Het doel van EducAIDed is om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling van onderwijs in 

ontwikkelingslanden. Vandaar dat wij bij het selecteren en vormgeven van de projectaanvragen in 

2018 veel nadruk hebben gelegd op het streven naar een lange termijn verbetering van het onderwijs. 

Het opstellen van de projectaanvragen nam daardoor meer tijd in beslag, onder andere door het 

toepassen van nieuwe methodieken. Maar we zijn ervan overtuigd dat deze verdieping bijdraagt aan 

meer focus op duurzaamheid. Samen met onze partners hebben wij in 2018 gebouwd aan een stevig 

fundament voor drie prachtige projecten, waarop wij in 2019 verder kunnen gaan bouwen. Ook 

letterlijk: onze drie partnerorganisaties gaan met de fondsen onder andere klaslokalen bouwen.  

NIRP 

Vanaf begin af aan ging de communicatie met NIRP erg soepel, wat de samenwerking ontzettend 

plezierig maakte. Voor NIRP wierven wij fondsen voor nieuwe klaslokalen en het opzetten van een 

programma rond PTSS bij leerlingen. Naar aanleiding van de projectaanvraag van onze partner NIRP 

hebben wij samen voor het eerst een uitgebreid logframe opgesteld. In dit logframe is er een verband 

gelegd tussen korte termijn effecten van het project en de gewenste lange termijn verbeteringen. We 

waren en zijn onder de indruk van de goede communicatie met NIRP en de uitgebreide informatie over 

de voortgang van het project, inclusief veel beeldmateriaal.  

 

Het is ons goed bevallen in 2018 om veel contact met de partnerorganisaties te hebben via skype. In 

het verleden hadden wij ook via skype contact met de partnerorganisaties in het buitenland, maar dan 

met name bij de projectaanvraag. In 2018 is de functie van projectcoördinator verdeeld over twee 

personen. Dit maakte het mogelijk om vaker via skype contact te hebben. Dat beviel erg goed! 

Hierdoor kregen wij een beter beeld van de projecten en de stand van zaken ter plekke. Misverstanden 

in de aanvragen konden ook snel worden aangepast. Deze nieuwe werkwijze hebben wij direct 

toegepast bij twee nieuwe projecten met partners waar we ook in het verleden goed mee hebben 

samengewerkt, FEI-IDO en CEREDO. 

Het project bij NIRP is gestart in 2018! 
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CEREDO en FEI-IDO 

In het kader van duurzame ontwikkeling hebben wij afgelopen jaar twee partners uit dezelfde regio in 

Oeganda gevraagd een nieuw projectvoorstel in te dienen. Dit zijn partners waar wij in het verleden 

een goede samenwerking mee hadden: CEREDO en FEI-IDO. Op deze manier proberen wij in de regio 

meer effect te kunnen bereiken en hopen wij op den duur ook samenwerking tussen lokale partners 

te stimuleren. De projectaanvragen zijn inmiddels ingediend en goedgekeurd. In 2019 gaan wij van 

start, als de fondsenwerving is afgerond.  
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ACTIES IN NEDERLAND 
De door Educaided georganiseerde acties zijn belangrijk voor de uitstraling en bekendheid van 
Educaided en vergroten ook de betrokkenheid van vrijwilligers. Daarnaast zien we ook dat ze 
inspirerend werken en er daardoor nieuwe initiatieven ontstaan. Daarnaast kunnen we door middel 
van de acties bedrijven aan ons binden. De acties vormen daarnaast ook een steeds belangrijkere bron 
van inkomsten.  

De actie in 2018 om wat uitgebreider bij stil te staan is het muziekfestival Aidition. De bedoeling is om 
hier een jaarlijks terugkerend event van te maken. Het muziekfestival is georganiseerd door een aantal 
oud vrijwilligers en 2 bestuursleden. Tijdens het muziekfestival op 9 juni in Simplon Groningen hebben 
11 artiesten belangeloos opgetreden en heeft Simplon belangeloos de locatie ter beschikking gesteld. 
Lokale radio stations zoals RTV Noord, Oog TV en Echt Erik hielpen volop mee met de promotie van 
het event.  

Ruim 250 bezoekers zagen lokale helden, zoals bijvoorbeeld Hans Hanneman en Inge van Calkar, met 
veel enthousiasme de zaal bespelen.  AIDition werd geopend door een speciaal hiervoor samengesteld 
gezelschap bestaande uit een bestuurslid van EducAIDed en zijn vader en vrouw. Het 
energieke HoppaH sloot de avond af met haar folkmuziek waarbij het onmogelijk was om stil te blijven 
staan. Met AIDition is door de bijdrage van sponsoren en bezoekers bijna €5.000. 

 

 
Het andere grote event in 2018 was de Run4Educaided. Deze werd al weer voor de 6e keer 
georganiseerd vanaf de locatie van Pitch in Putt bij Kardinge Groningen. In totaal hebben 125 
enthousiaste lopers deelgenomen en hebben we met steun van sponsoren en lopers bijna €2.300,- 
opgehaald.  

 

 
 

 

Foto’s Jan Lenting fotografie 

https://www.facebook.com/hoppahgroningen/?__tn__=K-R&eid=ARADa1ko9j8N1vpFBNhTwLRzjryoEeJLxBnhg88gTjRE9pYF4EXua67GW5nEU7ohqratfCpy9w8Helt5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2Zkzlptbp4bJBVxK2zVkXqwEpA6K9GFWL2MXrMyCuql4aWC2KdmL4yoO8U-1IvNzL0SZrxLQAQ7CnBmGqhSNPjqcrg9l3ds1MCxpok2PLlKp897DldRFJnu0PG-iabKo8ZDh9fticrk1hIGt-G-lURCgh69C5biQLZRSHy5QgjQdMb7QUUCirAmYy9_775neJf0nvPB6RZnDVzETs2ckIfRVE7rZTOw0_nHGTiLuP3W9gWHxgcwhghyxvUg-K1_ZL5gt8bISbriJNGnhXapCG6Oz3-qqajbLSBDysNBdYYdon-s9f16ay7wwZIBxo0U_joxkGLaNvZIrXEMpys_I
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Leuk om te vermelden zijn kleinere initiatieven zoals: 

• Iemand die voor zijn 60 jarige verjaardag donaties vroeg voor Educaided en hiermee 350,- 
ophaalde; 

• Een bestuurslid die met een sponsoractie op Facebook €650,- ophaalde met het lopen van 
een halve marathon; 

• Iemand die met bijles geven geld ophaalt voor EducAIDed. 

• Een stel dat hun huwelijksgasten, in plaats van cadeaus, een bijdrage vroeg voor sanitair bij 
de basisschool in Agurur. Zij haalden bijna €2000,- op en konden daarmee een volledig 
sanitairblok bekostigen. 
 

Al met al hebben we in 2018 met deze acties €10.499,- opgehaald. Alle bezoekers, deelnemers en 

donateurs heel hartelijk dank! 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 

Algemeen  

De jaarrekening 2018 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 

Ontvangsten en Uitgaven 

Ontvangsten en Uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  

Baten 

De baten uit 2018 zullen worden aangewend voor Doelstelling L NIRP waaraan een bedrag is 

toegezegd van € 30.000.  

De baten van particulieren kunnen worden verdeeld in: 

• Donaties en giften: € 2.331 

• Overige baten van particulieren: € 6.168 

De overige baten van particulieren hebben betrekking op de opbrengsten van de diverse acties zijn 

georganiseerd waaronder AIDition, Run en diverse kleine particuliere initiatieven.  
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Lasten 

Besteed aan doelstellingen 

In 2018 zijn er lasten gemaakt ten behoeve van: 

Doelstelling L NIRP: € 30.000 

Wilde Ganzen heeft een bijdrage van € 8.378 toegezegd voor NIRP onder voorwaarde dat  de 

projectbetalingen via Wilde Ganzen lopen en niet aan Stichting Educaided worden overgemaakt. In 

de exploitatie van Educaided is de betreffende toezegging om een compleet beeld te geven van de 

jaaractiviteiten als bate verantwoord, terwijl de daarnaast de toezegging  aan NIRP inclusief de 

bijdrage van Wilde Ganzen is weergegeven.  

Wervingskosten 

In 2018 is er voor € 2.877 aan kosten gemaakt voor eigen fondsenwerving.  

Hiervan hebben de bedragen van respectievelijk € 1.144 en € 1.610 betrekking op de organisatie van 

de grote sponsoractiviteiten Aidition en Run, waardoor per saldo slechts € 121 aan niet activiteit 

gerelateerde wervingskosten is besteed.  

Dit is 0,4% van de totale baten over 2018.  

Kosten beheer en administratie 

Dit zijn kosten gemaakt door EducAIDed in het kader van de (interne) beheersing en 

administratievoering. Zij kunnen niet worden toegerekend aan een doelstelling of het werven van 

baten.  

Saldo financiële baten en lasten 

Dit zijn de rentebaten over 2018. 

Bezoldiging en financiële relaties bestuurders  

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

31-12-2018 31-12-2017

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 603€        430€        

Liquide Middelen 16.642€   20.128€   

17.245€        20.558€      

Totaal 17.245€        20.558€      

PASSIVA

Reserves en fondsen

- Reserves

 * continuïteitsreserve 5.000€     5.000€     

 * bestemmingsreserve 7.219€     10.816€   

12.219€        15.816€      

Kortlopende schulden 5.026€          4.742€        

Totaal 17.245€        20.558€       
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Staat van baten en lasten

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

Baten:

- Baten van particulieren 8.588€    8.250€    7.888€     

- Baten van bedrijven 5.894€    5.750€    20.895€   

- Baten van loterij-organisaties -€         

- Baten van subsidies van overheden -€         

- Baten van verbonden (internationale) organisaties -€         

- Baten van andere organisaties zonder 

winststreven 15.166€  23.378€  -€         

- Baten als tegenprestatie voor de levering van 

producten of diensten -€         

- Overige baten -€         

Som der baten 29.647€  37.378€  28.783€   

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

- Doelstelling B Draagvlak NL -€        

- Doelstelling E Tshega -€        

- Doelstelling F TAK 2 Kenya -€        

- Doelstelling G FOFCOD Zuid Soedan 6.057€    

- Doelstelling H TAK 3 Kenya 2015/2016 2.005€    

- Doelstelling I CEREDO 18.000€  

- Doelstelling J FEI-IDO 18.330€  

- Doelstelling K FEI-IDO Latrine 1.990€    

- Doelstelling L NIRP 30.000€  30.000€  -€        

- Doelstelling 5.000€    -€        

30.000€  35.000€  46.382€   

Wervingskosten 2.877€    1.585€    1.704€     

Kosten beheer en administratie 373€       803€       816€        

Som van de lasten 33.250€  37.388€  48.902€   

Saldo voor financiële baten en lasten -3.602€   -10€        -20.119€  

Saldo financiële baten en lasten 5€           10€         22€          

Saldo van baten en lasten -3.597€   -€        -20.097€  

Toevoeging/onttrekking aan:

- Bestemmingsreserve -3.597€   -€        -20.097€  

-3.597€   -€        -20.097€   
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Toelichting Balans
31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vorderingen en overlopende Activa

Rente 5€                    22€                  

Overige vorderingen 598€                408€                

603€                430€                

Liquide middelen

Lopende rekening 949€                3.957€            

Rentemeer rekening 15.694€          16.171€          

16.642€          20.128€          

Reserves en fondsen

Contuinuïteitsreserve -€                -€                

Bestemmingsreserve -23.694€         -20.097€         

-23.694€         -20.097€         

Bestemmingsreserve

Stand 31-12-2017 -20.097€         -€                

Dotatie/onttrekking -3.597€           -20.097€         

Stand per 31-12-2018 -23.694€         -20.097€         

Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden 5.026€            4.742€            

5.026€            4.742€            

De kortlopende schulden hebben betrekking op reeds aangegane 

verplichtingen inzake een tweetal doelstellingen.

De overigen vorderingen hebben betrekking op ontvangsten begin 2018 

met betrekking tot acties uit 2017.
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Model toelichting bestedingen

Bestemming Wervingskosten

Beheer en 

administratie Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

Lasten B E G H I J K 
- Doelstelling L 

NIRP

Subsidies en bijdragen -€       -€       30.000€           -€                        -€                   30.000€           35.000€         46.382€           

Publiciteit en communicatie 2.877€                -€               2.877€              1.585€           1.704€              

Bestuur en algemene kosten -€                    373€              373€                 803€               816€                 

Totaal -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  30.000€           2.877€                373€              33.250€           37.388€         48.902€           

Besteed aan doelstellingen
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Kascommissie 
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Begroting 2019 Stichting Educaided
Begroot Werkelijk

2019 2018

Baten:

- Baten van particulieren 10.425€  8.588€    

- Baten van bedrijven 8.500€    5.894€    

- Baten van loterijorganisaties

- Baten van subsidies van overheden

- Baten van verbonden (internationale) 

organisaties

- Baten van andere organisaties zonder 

winststreven 13.500€  15.166€  

- Baten als tegenprestatie voor de levering 

van producten of diensten

- Overige baten

Som der baten 32.425€  29.648€  

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

- Doelstelling I CEREDO

- Doelstelling J FEI-IDO

- Doelstelling K FEI-IDO Latrine

- Doelstelling L NIRP 30.000€  

- Doelstelling M 15.000€  

- Doelstelling N 15.000€  

- Doelstelling 

30.000€  30.000€  

Wervingskosten -€        2.877€    

Kosten beheer en administratie -€        373€        

Som van de lasten 30.000€  33.250€  

Saldo voor financiële baten en lasten 2.425€    -3.602€   

Saldo financiële baten en lasten -€        5€            

Saldo van baten en lasten 2.425€    -3.597€   

Toevoeging/onttrekking aan:

- Bestemmingsreserve 2.425€    -3.597€     
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Stichting EducAIDed 

Hoofdstraat 102 

9842 PJ Niezijl 

www.educaided.org 

 

KVK: 02098426 

IBAN: NL79INGB0003279041 


