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Financieel bestuursverslag 2014 

 

In 2014 heeft het bestuur besloten tot een andere kostenregistratie. Sinds de 
verhuizing in 2012 naar ons eigen land werden de kosten voor het kinderprogramma 
en het vrijwilligersprogramma “gemengd”. De registratie leidde hierdoor vaak tot 
subjectieve kostenverdelingen, zodat niet aan een getrouw beeld werd voldaan. 
Vanaf 1 januari 2014 is daarom gekozen om de kosten onder de volgende posten te 
verdelen: 

• Personele kosten; 
• Onderwijskosten; 
• Huishoudelijke kosten; 
• Investeringen. 

 
Deze kosten zijn nader gespecificeerd in een aantal kostenonderdelen per 
hoofdkostenpost. 

Het bestuur kan terugzien op een zeer positief jaar 2014. De totale opbrengsten zijn 
in 2014 gestegen van € 60.681,48 naar € 92.470,08. Een toename van € 31.806,60. 
Belangrijke bijdragen hieraan zijn (zonder de andere donateurs iets tekort willen 
doen):  

• Een bijdrage van de Stichting DARE van € 5.500,-; 
• Een netto opbrengst van het Strandbad4Twiga festival van € 7.022,-; 
• Een verhoogde bijdrage van vrijwilligers van € 17.800,-. 
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Ook zijn de kosten in 2014 sterk verminderd. Deze daalden van € 82.932,10 met € 
9.123,11 naar € 73.808,99. De ingezette bezuinigingen en stringentere 
kostenbewaking heeft zijn vruchten afgeworpen. De totale kosten zijn als volgt te 
specificeren: 

• De totale kosten voor personeel bedroegen € 22.439,58. Verhoogd met de 
personele kosten in Nederland betaald (€ 1.810,-) bedroegen de totale 
personele lasten € 24.249,58. Uit de bijdrage van de Stichting Dare, die de 
kosten van het Nursery programma (kinderen van 4-6 jaar) voor haar 
rekening heeft genomen zijn voor de onderwijzers van het Nursery 
programma bijna € 2.000,- betaald. De totale kosten zijn ten laste van de 
vrije reserve gebracht. 

• De totale kosten voor het onderwijs bedroegen in 2014 € 27.240,15. De 
kosten van het nursery programma € 3.844,94 worden gedekt door de 
bijdrage van de stichting Dare. Verdere dekking komt van de reservering 
kinderfonds ad € 12.341,98, de reservering onderwijs ad € 1.779 en uit de 
vrije reserve. 

• De kosten voor het huishouden bedroegen in 2014 € 14.189,36. Deze kosten 
zijn volledig gedekt uit de vrije reserve. 

• In 2014 bedroegen de in Nederland betaalde bankkosten € 540,07. De 
algemene kosten bedroegen € 238,76. Deze laatste kosten bestaan 
grotendeels uit lidmaatschapskosten. Beide kostenposten ad € 778,83 zijn 
voor € 735,53 gedekt uit de renteopbrengsten Een bedrag van € 43,30 is ten 
laste gebracht van de vrije reserve. 

• In 2014 is de bouw van een water put afgerond. Tevens zijn er investeringen 
gedaan in groot onderhoud van gebouwen, de aanschaf van fietsen en de 
aanleg van elektriciteit naar eigen land. De totale kosten bedroegen € 
7.351,07. De totale kosten zijn ten laste gebracht van de reservering lodge. 
 

 
De bezittingen van Stichting Twiga eind 2014 geven het volgende beeld weer: 

• In 2014 startten we met een liquiditeitsreserve van € 55.579,92. Eind 2014 
hebben we een liquiditeitsreserve van € 74.238,01. Te constateren valt dat in 
2014 de liquiditeitsreserve met € 18.661,09 is toegenomen. De toename van 
de liquiditeiten in Tanzania bedroeg € 6.671,-. De toename van de 
liquiditeiten in Nederland bedroeg € 11.990,09. 
Herkomst van middelen en besteding: 
 
Herkomst  Besteding  

Donateurs € 91.734,55 Kosten € 73.808,99 

Rente € 735.53 Toename liquiditeit € 18.661,09 

Totaal € 92.470,08 Totaal € 92.470,08 
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• We beschikken eind 2014 over een vrije reserve van € 73.477,13. Deze is in 
2014 met € 22.891,41 toegenomen. De reservering lodge bedroeg eind 2014 
€ 3.760,88 en is met € 4.230,32 afgenomen. Totaal een toename van de 
reserveringen van € 18.661,09. Deze toename van de reserveringen staat 
gelijk aan de toename van de liquiditeiten. 
 

• De reservering vrijwilligers van € 25.246,- is volledig toegevoegd aan de vrije 
reserve. 
 

• 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. Dit kan gezien worden als een 
stille reserve.  

 
 

Op basis van de voorliggende cijfers mag het bestuur concluderen dat het terug kan 
kijken op een bijzonder goed 2014. De voorgenomen kostenbesparingen en de 
voorgenomen kosten bewaking, via een maandelijkse opstelling van een 
tussenbalans, hebben vruchten afgeworpen. Eveneens werkt een maandelijkse 
bewaking van de vastgestelde begroting hieraan mee. Met dank aan de donateurs 
en vrijwilligers is de opbrengstenkant van de stichting TWIGA in een gezonder 
huishoudboekje gekomen.  
 

Arnhem, 28 mei 2015, 

Namens het TWIGA bestuur, 

 
 
Anne Marie van Lanen, 
Voorzitter TWIGA bestuur. 
 

 


