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Financieel bestuursverslag 2019 

Vanwege de vele organisatorische veranderingen in Tanzania heeft het bestuur in 2019 
besloten om met een nieuwe kostenindeling te gaan werken. In de nieuwe kostenstructuur 
is de volgende indeling gemaakt: 

• Bankkosten NL 
• Coördinatiekosten vanuit NL betaald 
• Onderwijskosten 
• Algemene kosten 

 
Het bestuur kan terugzien op een gezond financieel jaar 2019: 
De totale opbrengsten zijn in 2019 flink gedaald; van €82.064,44 in 2018 naar €47.591,77 in 
2019.  
De inkomsten zijn daarnaast ook flink gedaald; van €85.844,86 in 2018 naar €45.137,69 in 
2019.  
Beide dalingen zijn volledig te verklaren door het feit dat we gestopt zijn met de exploitatie 
van ons eigen terrein, met eigen medewerkers en vrijwilligers vanuit Nederland. 
 
De totale kosten zijn als volgt te specificeren: 

• De totale kosten voor het onderwijs bedroegen in 2019 €31.371,89 ten opzichte 
van €26.901,81 in 2018. Een stijging van bijna €4.500. Deze verhoging is te 
verklaren doordat alle kosten voor het onderwijs,  dus inclusief voeding, 
personeelskosten, medische kosten en andere uitgaven die gedaan zijn om de 
kinderen onderwijs te kunnen laten volgen nu in deze post staan.  

• De coördinatiekosten vanuit NL betaald waren in 2019 €3.369,28, een flinke daling 
ten opzichte van eerdere jaren, omdat we alleen aan het begin van 2019 een 
coördinator/directeur in Tanzania hebben gehad om de overdracht goed te 
verzorgen en te zoeken naar een koper van ons land. 

• De bankkosten in Nederland waren €529,00. 

• De algemene kosten bedroegen in 2019 €9.867,52. Ongeveer 75% van deze kosten 
zijn uitgegeven aan de bewaking van het Sarakasi land, dat we gehoopt hadden te 
verkopen in 2019. De overige circa 25% is in Nederland uitgegeven aan 
bemiddelingskosten voor fondswerving. 
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De bezittingen van Stichting Twiga eind 2019 geven het volgende beeld weer: 

• We starten met een liquiditeitsreserve van €22.688,25. Eind 2019 hebben we een 
liquiditeitsreserve van €25.142,42. Een toename van de liquiditeiten van €2.454,17. 

• We hebben besloten om de waarde van de grond in 2019 volledig af te schrijven. 
Het lijkt niet waarschijnlijk dat de waarde van de grond verzilverd gaat worden. 

Zoals reeds vermeld, kan het bestuur financieel gezien terugkijken op een gezond jaar. 
Doordat de activiteiten in Tanzania flink zijn afgebouwd zijn de kosten enorm afgenomen, 
waarbij de verwachting is dat de kosten in 2020 nog verder zullen dalen. Daar staat 
tegenover dat de inkomsten ook afnemen, omdat we geen vrijwilligers meer kunnen 
verwelkomen in Tanzania en het daardoor lastiger is geworden om donateurs te binden aan 
onze organisatie. 

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, 2 januari 2020, 

Namens het TWIGA bestuur, 

 

Anne Marie van Lanen, 

Voorzitter TWIGA bestuur 
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Bijlage 1 Winst en Verlies & Balans 

Balans   2019   
    Debet Credit 

1100 Bank € 25.132,33   
1200 Postbank € 10,09   
1210 Reserveringen vrij   € 25.142,42 

    € 25.142,42 € 25.142,42 
 

Winst en Verlies 2019   
    Debet Credit 

4024 Bankkosten NL € 529,00   
4028 Coördinatiekosten TZ in NL betaald € 3.369,28   
4061 Onderwijskosten € 31.371,89   
4100 Algemene kosten € 9.867,52   
8010 Renteopbrengsten   € 0,09 
8030 Onttrekking vrij geld   € 45.137,60 

    € 45.137,69 € 45.137,69 
 


