Financieel bestuursverslag 2017
Het bestuur heeft in 2017 met dezelfde kostenindeling gewerkt als in voorgaande jaren, te
weten de hoofd kostenindeling:
• Personele kosten;
• Onderwijskosten;
• Huishoudelijke kosten;
• Investeringen.
Het bestuur kan terugzien op een redelijk goed financieel jaar 2017. De totale opbrengsten
zijn in 2017 gestegen van €53.680,71 in 2016 naar €82.064,44. Een stijging van opbrengsten
van €28.383,73. Dit is met name te verklaren doordat we ons meer zijn gaan richten op het
aanschrijven van grote fondsen op een aantal specifieke projecten. Voor het geheel van
kosten en opbrengsten wordt verwezen naar bijlage 1.
Naast de hogere opbrengsten zijn de kosten flink gedaald. Van €94.393,06 in 2016 naar
€77.601,54 in 2017. Een daling van maar liefst €17.149,89. Deze daling is te verklaren door
een flinke krimp in de personele kosten, doordat we niet meer een eigen nursery hebben
en afscheid hebben genomen van een heel aantal personeelsleden. De totale kosten zijn als
volgt te specificeren:
•

De totale kosten voor het personeel bedroegen €18.827,44. Een verlaging ten
opzichte van 2016 van €18.351,51.

•

De totale kosten voor het onderwijs bedroegen in 2017 €31.048,10. Een daling van
ruim 1.000 Euro. De verhoogde kosten aan de nursery kant zijn te verklaren
doordat onze nursery kinderen nu naar een school gaan en niet meer het onderwijs
op ons terrein krijgen. Daarnaast zijn de kosten voor de middelbare school flink
toegenomen, doordat een grote groep kinderen de basisschool afgerond heeft.

•

De kosten voor de huishouding zijn in 2017 flink toegenomen naar een totaalbedrag
van €26.538,66. Dit is te verklaren door een stijging van alle prijzen in Tanzania.

•

In 2017 zijn geen grote investeringen gedaan, dit is terug te zien in de post
investeringen die uitkomt op €109,85.

•

De bankkosten in Nederland waren €514,74.
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•

De algemene kosten bedroegen in 2017 €562,75.

De bezittingen van Stichting Twiga eind 2017 geven het volgende beeld weer:
•

We starten met een liquiditeitsreserve van €17.543,85. Eind 2017 hebben we een
liquiditeitsreserve van €22.006,75. Een toename van de liquiditeiten van €4.462,90.

•

We beschikken eind 2017 over een vrije reservering van €22.424,36. Deze is in 2017
met €5.462,90 toegenomen. De reservering lodge is met €2582,39 gelijk gebleven
met 2016, aangezien er geen grote investeringen aan de gebouwen gedaan zijn.

•

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 sinds de aanschaffing gestegen zijn. Dit kan gezien worden als een
stille reserve.

Zoals reeds vermeld, kan het bestuur financieel gezien terugkijken op een redelijk goed
jaar. De weg die we in 2016 hebben ingeslagen om met een kleinere begroting te gaan
werken, met minder personeel heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. We kunnen nu
weer naar voren kijken met een positief financieel resultaat in 2017.
Als bestuur spreken we onze dankbaarheid uit naar al onze trouwe donateurs waar we
jaarlijks op kunnen rekenen en de diverse fondsen die ons dit jaar gesteund hebben.

Arnhem, 23 juni 2018
Namens het TWIGA bestuur,

Anne Marie van Lanen,
Voorzitter TWIGA bestuur.
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