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VOORWOORD
Het jaar 2019 stond wederom in het teken van Uganda en onze focus op dit land.
Onze ambitie om ons de komende jaren sterker te richten op een aantal specifieke
projecten krijgt steeds meer vorm. We investeren in langdurige relaties met onze
lokale partners en in de kennis van de nationale en regionale situatie. Om onze
inspanningen verder te structureren en het effect van projecten beter inzichtelijk te
maken, werken we aan een masterplan. Daarmee richten we ons nog explicieter op
drie resultaatgebieden: verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, verhogen van de
toegankelijkheid en terugdringen van uitval. Daarnaast biedt het masterplan een
kapstok voor samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld op het gebied van
sanitatie of leermiddelen. Het maximaliseren van onze positieve impact staat, als
altijd, centraal.
Die impact begint in Nederland. Dit jaar werd samengewerkt met Wilde Ganzen en
ontvingen we steun van de Marthe van Rijswijk Foundation, diverse bedrijven en
particulieren. Met dank aan onze fantastische vrijwilligers konden de benen gestrekt
worden tijdens hardloop-evenement Run4EducAIDed en de voetjes van de vloer
tijdens benefiet-festival AIDition en donaties kwamen uit allerlei, soms onverwachte,
hoeken.
Terugkijken op een jaar met weer zo veel positiviteit is hartverwarmend en geeft ons
steeds nieuwe energie om door te gaan. En dat is hard nodig, want, zoals Andrew
Auruku, een van onze partners in Uganda het verwoordt: “Onderwijs is een paspoort
voor een betere toekomst”.
Bestuur Stichting 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 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Jonas Rubrech

(voorzitter)

Marieke Schramm (secretaris)
Angela Vonk

(penningmeester)

Pieter Leemhuis

(PR & communicatie)
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Ronald Schipper

(actiecoördinator en voorlichting)

Anna Wanetscheck (algemeen bestuurslid)
Naast het bestuur beschikt EducAIDed over een raad van advies (RVA). De RVA is in
2019 twee keer bij elkaar geweest om met het bestuur te sparren over diverse
onderwerpen.
Op 31 december 2019 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
2019 veel nadruk hebben gelegd op het streven naar
een onderwijsverbetering op de lange termijn. 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 ook in 2019 gebouwd aan een stevig
fundament voor drie prachtige projecten, waarop wij
in 2020 verder kunnen gaan bouwen. Ook letterlijk: onze drie partnerorganisaties
gaan met de fondsen onder andere klaslokalen bouwen.

NIRP
In 2018 is er al een start gemaakt met het project NIRP, maar de daadwerkelijke bouw
is gestart in 2019. De scholen zijn inmiddels gebouwd en ook de trainingen zijn
opgestart. Leraren van de school ontvingen o.a. een training in psychosociale
vaardigheden om beter te leren hoe om te gaan met getraumatiseerde en/of
misbruikte kinderen. Het uiteindelijk doel van deze training is om ervoor te zorgen
dat er minder kinderen uitstromen uit het onderwijs. Daarnaast zorgt de school
ervoor dat de eigen bijdrage per kind op meerdere manieren voldaan kan worden.
Geld is namelijk vaak een probleem en daardoor kunnen ouders ook bijdragen door
mee te helpen bij bijvoorbeeld de bouw van hun school.

4

CEREDO
In de afgelopen jaren is EducAIDed met enige regelmaat actief geweest in Uganda en
dat hebben we in 2019 gecontinueerd. We zijn in zee gegaan met twee organisaties
waar we eerder succesvol mee samenwerkten. Deze beide projecten maken
onderdeel uit van een groter plan wat we aan het ontwikkelen zijn.
Voor de tweede keer gaan we als EducAIDed de samenwerking aan met CEREDO
voor de bouw van klaslokalen in Adipala (Uganda). Na het succesvolle project in 2017
hebben we met CEREDO contact gehouden en onderzocht hoe we op een duurzame
manier kunnen bijdragen aan beter onderwijs in Uganda.
Tijdens het bezoek van bestuursleden Jonas en Pieter aan dit project in 2017 hebben
zij met eigen ogen kunnen zien wat de impact is op deze zeer arme regio in het
noorden van Uganda. Met de bouw van twee klaslokalen kunnen straks in totaal 430
kinderen les krijgen in de lokalen. Voor dit project hadden we een bedrag nodig van
€16.500,- Het project hopen we begin 2020 af te ronden.
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FEI-IDO
Voor de tweede keer zijn we de samenwerking aangegaan met FEI-IDO. In 2017
hebben we twee klaslokalen gebouwd in Agurur, in de regio Serere. Bij de bouw van
het huidige project gaan we een klaslokaal aanbouwen en ook een ruimte toevoegen
waar ook wat extra werkzaamheden gedaan kunnen worden. Uiteraard zullen in de
school ook worden voorzien in stoelen en tafels, zodat de kinderen goed hun werk
kunnen doen. Met deze uitbreiding kunnen we rond de 200 kinderen plaats krijgen in
de school. Voor dit project hadden we €12.500,- nodig.
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ACTIES EN DONATIES IN 2019
In 2019 hebben we wederom de Run4Educaided en het muziekfestival Aidition
georganiseerd. Beide evenementen dragen bij aan de uitstraling en bekendheid van
Educaided. Voor beide evenementen is het gelukt meer sponsoren aan te werven,
naast de bezoekers zijn dit een belangrijke bron van inkomsten.
Aidition en de Run4Educaided vonden beiden plaats in mei. Het muziekfestival
Aidition vond wederom plaats in Simplon Groningen die de locatie gratis ter
beschikking stelde. De optredens werden verzorgd door lokale bands of beginnende
artiesten zoals Blanks, Shabby Cabs, Steernvanger, Electropoëzie en Cirrus Minor.
Leuk om te vermelden is dat we nu samenwerken met Pop Groningen Talent Award,
waarbij de winnaar van de jaarlijkse award een optreden op Aidition wint. Dit jaar was
de winnaar Cashmyra. Het aantal bezoekers was dit jaar jammer genoeg wat minder
namelijk rond de 150. E.e.a. had waarschijnlijk te maken met het mooie weer.
Uiteindelijk hebben we een bedrag van €4100,- opgehaald.

De Run4Educaided werd al weer voor de 7e keer georganiseerd vanaf de locatie van
Pitch & Putt bij Kardinge Groningen. In totaal hebben ruim 125 enthousiaste lopers
deelgenomen en hebben we met steun van sponsoren en lopers ongeveer €2150.opgehaald.
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Ook afgelopen jaar waren er weer een aantal persoonlijk initiatieven van mensen die
Educaided een warm hart toedragen :
•
•
•
•

Benefietlunch bij theFactor.e waarmee een bedrag van ruim €1000,- werd
opgehaald.
Een bestuurslid die met een sponsoractie op Facebook bijna €1700.- ophaalde
met het lopen van de marathon van Rotterdam.
Woodselect die een bedrag van € 2500.- doneerde.
Een anonieme particulier die een bedrag van €10.000,- doneerde.

In 2019 zijn we daarnaast een samenwerking aangegaan met de minor
Eventmanagement van de Hanzehogeschool. Door deze samenwerking zullen
studenten die de minor volgen in 2020 meehelpen onze evenementen te
organiseren, maar ook zelf acties gaan organiseren waarvan de opbrengsten ten
goede komen aan Educaided. Een mooi voorbeeld van onderwijs voor onderwijs.
We hopen dat we door deze samenwerking meer acties kunnen organiseren en ook
de naamsbekendheid van Educaided verder kunnen vergroten.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG
Algemeen
De jaarrekening 2019 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
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Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.

Baten
De baten uit 2019 zullen worden aangewend voor een drietal doelstellingen, te weten
Ceredo, FEI-IDO en Karusandara.
De baten van particulieren kunnen worden verdeeld in:
•
•

Donaties en giften: €1.393
Overige baten van particulieren: €14.577

De overige baten van particulieren hebben betrekking op de opbrengsten van de
diverse acties die zijn georganiseerd waaronder AIDition, de Run en diverse kleine
particuliere initiatieven. Daarnaast zijn hier de specifieke bijdragen van particulieren
voor de lopende projecten verantwoord.

Lasten

Besteed aan doelstellingen
In 2019 zijn er verplichtingen aangegaan voor een drietal projecten, die in de loop
van 2019 en 2020 zullen worden gerealiseerd:
•
•
•

M Ceredo: € 16.500
N FEI-IDO: € 12.000
O Karusandara: € 10.500

Wervingskosten
In 2019 is er voor €1.627 aan kosten gemaakt voor eigen fondsenwerving. Hiervan
hebben de bedragen van respectievelijk €552 en €855 betrekking op de organisatie
van de grote sponsoractiviteiten Aidition en Run, waardoor per saldo slechts €220
aan niet activiteit gerelateerde wervingskosten is besteed.
Dit is 0,5% van de totale baten over 2019.

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
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werven van baten. In de exploitatie 2019 zijn de CBF-kosten over de jaren 2018 en
2019 opgenomen.
Bezoldiging en financiële relaties bestuurders
Alle bestuurders van EducAIDed werken op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor
geen vergoeding.
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KASCOMMISSIE
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