Financieel bestuursverslag 2012
In 2012 is het aantal sponsoren en donateurs afgenomen met € 45.796,75. Helaas,
moeten we constateren dat er minder inspanningen gedaan zijn met name op het
gebied van het werven van vrijwilligers. Naast veel maandelijkse giften hebben wij in
2012 een aantal bijzonder giften mogen ontvangen. Het bestuur is in 2012 blij
verrast en dankbaar voor het aantal vrijwilligers dat weer actief voor Twiga allerlei
activiteiten en middelen heeft gerealiseerd.
De totale uitgaven in 2012 bedragen € 66.602,85. De totale kosten in 2012 zijn ook
met € 20.773,54 verminderd. De totale kosten zijn als volgt te specificeren:
!

De operationele kosten van het kinderprogramma 2012 bedragen €
45.834,54. Verhoogd met de in Nederland gemaakte kosten (voornamelijk
onkostenvergoedingen voor de projectcoördinator) bedroegen de totale
kosten € 48.084,54. Deze kosten zijn op te splitsen in de kosten voor het in
2012 gestarte vervolgonderwijs (€ 17.755,24) en het overige
kinderprogramma (€ 30.329,30). De kosten voor het vervolgonderwijs zijn
ten laste van het kinder- en onderwijsfonds gebracht. Dit fonds bestaat uit
geoormerkte middelen van donateurs voor het vervolgonderwijs van een
aantal specifieke kinderen. Uit deze fondsen zijn € 15.612,33 van deze
kosten gedekt. De rest € 2.142,91 is ten laste gebracht van de vrije reserve.
Het bedrag van € 30.329,30 is verhoogd met de bankkosten van € 310,94,
wervingskosten € 541,03 en algemene kosten € 725,61. Deze kosten zijn ten
laste gebracht van de vrije reserve.

!

De totale kosten voor het vrijwilligersprogramma in 2012 bedragen €
15.440,73. Verhoogd met de in Nederland betaalde onkosten voor de
coördinatie. Het totaal bedrag aan kosten voor het vrijwilligersprogramma
komt hiermee op € 16.940,73. Deze kosten zijn voor 100% door de
vrijwilligers zelf gedekt. In 2012 is er zelfs € 4.434,27 van deze opbrengsten
overgebleven en eind 2012 is dit overschot toegevoegd aan de vrije reserve.
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De bezittingen van Stichting Twiga eind 2012 geven het volgende beeld weer:
!

We starten met een liquiditeitsreserve van € 77.515,98. Eind 2012 hebben
we een liquiditeitsreserve van € 86.088,57. Te constateren valt dat we in
2012 toch nog “goed geboerd” hebben. Echter de kosten voor onderwijs
nemen hard toe en daarmee nemen we een wissel op de toekomst.

!

We beschikken eind 2012 over een vrije reserve van € 71.062,32 . Deze is in
2012 zelfs met € 4.496,08 toegenomen. Dit betekent dat de kosten van het
kinderprogramma volledig is opgevangen door donaties en giften. Totaal is
er in 2012 € 72.573,85 aan donaties binnengekomen, waarvan € 14.986,13
geoormerkte kindbijdragen en onderwijsbijdragen betreft.

!

Eind 2012 bedroeg de reservering voor de lodge € 14.692,64. We
verwachten in 2013 wel een aantal kosten voor het onderhoud en herstel
van de gebouwen. Tevens zal er in de watervoorziening geïnvesteerd
worden.

!

Uiteraard staat de waarde van de grond nog steeds op € 3.000. Het is niet
gebruikelijk om op grond afschrijvingen te plegen. In werkelijkheid zal de
waarde van de grond vele malen hoger zijn. Ook dit kan weer gezien worden
als een stille reserve.

Op basis van de voorliggende cijfers mag het bestuur concluderen dat Stichting
Twiga inhoudelijk en financieel terug kan kijken op een redelijk jaar.

Arnhem, 22 december 2013
Namens het TWIGA bestuur

Anne Marie van Lanen
Voorzitter TWIGA bestuur
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