Financieel bestuursverslag 2018
Het bestuur heeft in 2018 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 2018. De totale opbrengsten
zijn in 2018 gestegen van €82.064,44 in 2017 naar €86.526,36. Een stijging van opbrengsten
van ruim 4.000 Euro. Voor het geheel van kosten en opbrengsten wordt verwezen naar
bijlage 1.
Tegenover de stijging van de inkomsten staat een groei in uitgaven. Van €77.601,54 in 2017
naar €85.844,86 in 2018. Een stijging van ruim 8.000 Euro. Deze stijging is met name te
verklaren door de uitgaven in Tanzania om Sarakasi ya Vijana juridisch goed geregistreerd
te krijgen. De totale kosten zijn als volgt te specificeren:
•

De totale kosten voor het personeel bedroegen €28.390,01. Een stijging van bijna
10.000 Euro ten opzichte van 2017. We kunnen dit met name verklaren door een
verschuiving van het boeken van de kosten. Meer uitgaven zijn geboekt bij
personele kosten, die eerdere jaren onder huishouding of algemene kosten vielen.

•

De totale kosten voor het onderwijs bedroegen in 2018 €26.901,81 ten opzichte
van €31.048,10 in 2017. Een daling van ruim 4.000 Euro. Deze verlaging is vooral te
verklaren door een lagere uitgave aan middelbare school uitgaven, omdat vorig jaar
een aantal scholieren uitgestroomd is.

•

De kosten voor de huishouding zijn in 2018 flink afgenomen naar een totaalbedrag
van €10.694,93 ten opzichte van €26.538,66 in 2017. Dit is te verklaren doordat
meer kosten toegeschreven zijn aan personele kosten, zoals transportkosten voor
inkoop en algemene kosten.

•

In 2018 zijn een aantal investeringen gedaan in het land, tegen een totaal bedrag
van €8.466,49. Dit is onder andere het verbouwen van de keuken en het sanitair.
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•

De bankkosten in Nederland waren €723,67.

•

De algemene kosten bedroegen in 2018 €10.667,94. Het grootste gedeelte van deze
kosten zijn gemaakt om Sarakasi ya Vijana te laten voldoen aan de wettelijke
vereisten.

De bezittingen van Stichting Twiga eind 2018 geven het volgende beeld weer:
•

We starten met een liquiditeitsreserve van €22.006,75. Eind 2018 hebben we een
liquiditeitsreserve van €22.688,25. Een toename van de liquiditeiten van €681,50.

•

We beschikken eind 2018 over een vrije reservering van €25.888,25. De reservering
lodge is in 2018 gebruikt voor investeringen aan keuken en sanitair en daarmee
komen te vervallen.

•

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. Ondanks de flinke tegenslag rondom onze juridische status in Tanzania en daarbij
komende kosten hebben we een financieel positief jaar kunnen draaien.
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, 3 juni 2019
Namens het TWIGA bestuur,

Anne Marie van Lanen,
Voorzitter TWIGA bestuur.

2/3

Bijlage 1 Winst en Verlies & Balans

Balans

2018
100
1000
1100
1130
1200
1210
1230

Winst en
Verlies

Debet
Credit
Grond
€ 3.000,00
Kas
€ 0,50
Bank
€ 17.122,87
Bank TZ
€ 5.554,88
Postbank
€ 10,00
Reserveringen vrij
€ 25.688,25
Reservering lodge
€ 25.688,25 € 25.688,25

2018

Debet
Credit
4024 Bankkosten NL
€ 723,67
4028 Coördinatiekosten TZ in NL betaald € 7.617,00
4051 Salarissen TZ
€ 12.674,57
4052 Transport personeel TZ
€ 3.182,06
4053 Overige personeelskosten TZ
€ 4.916,38
4054 Nursery
€ 6.675,78
4055 Primairy school
€ 12.959,96
4056 Secundairy school
€ 7.266,07
4057 Voedsel
€ 7.920,62
4058 Overige huishoudelijke uitgave
€ 2.774,31
4059 Investeringen
€ 8.466,49
4100 Algemene kosten
€ 10.667,94
8010 Renteopbrengsten
€ 0,10
8030 Onttrekking vrij geld
€ 83.262,37
8040 Onttrekking lodge
€ 2.582,39
€ 85.844,86 € 85.844,86
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