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Financieel bestuursverslag 2020 

In de kostenstructuur van Stichting Twiga maken we de volgende indeling: 
 

• Bankkosten NL 
• Coördinatie en algemene kosten vanuit NL  
• Onderwijskosten voor de Sarakasi kinderen van Sassa Centre in Mto wa Mbu in Tz.  

 
Het bestuur kan terugzien op een bijzonder financieel jaar 2020: 

- De totale opbrengsten (betaald aan TZ) zijn in 2020 flink gedaald; van €47.591,77 in 
2019 naar €15.745,18 in 2020.  

- De inkomsten zijn daarnaast ook flink gedaald, van €45.137,69 in 2019 naar 
€11.430,83 in 2020.  

De daling in de opbrengsten is te verklaren door het feit dat we geen nieuwe kinderen 
hebben aangenomen in de transitieperiode* vanaf 2018. De coronaperiode met scholen die 
gesloten zijn geweest heeft ook een invloed gehad.  
De daling in inkomsten is te verklaren door de coronapandemie vanaf maart 2020. De 
contacten met een vaste club donateurs is behouden, maar contacten met potentiele 
nieuwe donateurs hebben stilgelegen.   
 

De gemaakte kosten zijn als volgt te specificeren: 

• De totale kosten voor het onderwijs bedroegen in 2020 €15.746,-,  ten opzichte van  
€31.371,89  in 2019. Nagenoeg een halvering van kosten. Wij verwachten en hopen 
dat dit van tijdelijke aard is. 

o De betalingssystematiek over 2020 viel bijzonder uit: zowel einde 2019 als 
begin 2021 zijn forse betalingen (met bijbehorende verantwoording) 
gedaan voor het onderwijsproject die niet op 2020 zijn geboekt. Het gaat in 
deze om twee keer een bedrag van ruim 10K. Een van die twee betalingen 
had wellicht op 2020 geboekt moeten zijn. 

o Door de transitie- en daar op aansluitend de coronaperiode is er geen 
nieuwe aanwas van kinderen meer geweest. Daardoor zijn de onkosten ook 
gedaald.  

• Coördinatie- en organisatie kosten vanuit NL waren er in 2020 nauwelijks - te weten 
€54,45 - omdat er geen activiteiten zijn ontplooid.  

• De bankkosten in Nederland over 2020 waren €402,45. 
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De bezittingen van Stichting Twiga eind 2020 geven het volgende beeld weer: 

• We startten met een liquiditeitsreserve van €25.142,42. Eind 2020 hebben we een 
liquiditeitsreserve van €20.544,02. Een afname van de liquiditeiten van €4.598,40. 

Zoals reeds vermeld, kan het bestuur financieel gezien terugkijken op een bijzonder jaar 
waarin relatief weinig omzet is gemaakt.  De verwachting is dat de kosten voor het 
onderwijs voor de Sarakasi kinderen in 2021 weer zullen stijgen.  

• De betalings- en verantwoordingssystematiek liep voor 2020 zodanig dat twee 
betaaltermijnen net vóór en net ná dit boekjaar vielen. In de eerste week van 
januari 2021 is al een forse betaling plaatsgevonden. 

• In de coronatijd is de school een periode dicht geweest en was het kostenplaatje 
anders. Het inhaalprogramma in 2021 vraagt met name extra ondersteuning voor 
bijles ed.  

• Er lopen verschillende aanvragen voor aanname van nieuwe kinderen vanaf 4 jaar. 
• Er lopen verschillende aanvragen van kinderen om door te mogen leren nadat ze 

Form 4 hebben gehaald. Dit betekent dan Form 5 en Form 6. Met het diploma van 
Form 6 kan een leerling naar de Universiteit of naar een hogere beroepsopleiding 

Wij hopen dat we voor bovenstaande weer voldoende armslag kunnen genereren en dat 
wij in Nederland weer kunnen rekenen op extra sponsoren en donateurs.  

Als bestuur spreken we onze oprechte dankbaarheid uit naar al onze trouwe donateurs 
waar we jaarlijks – dus ook in dit lastige jaar 2020 - op (hebben) kunnen rekenen. 

Arnhem, mei 2021, 

Namens het TWIGA bestuur, 

 

Anne Marie van Lanen, 

Voorzitter TWIGA bestuur 

 

* Transitieperiode: De Sarakasi kinderen komen niet meer samen op het eigen terrein in 
Mto wa Mbu, maar zijn allemaal ondergebracht bij het  Sassa Centre, van waaruit ze 
ondersteund worden in het krijgen van onderwijs.  De TWIGA nieuwsbrieven en oudere 
jaarverslagen geven daarover meer informatie.  

Bezoek daarvoor de website www.stichting-twiga.nl  
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Bijlage 1 Winst en Verlies & Balans 

Balans   2020   
    Debet Credit 

1100 Bank € 20.544,02   
1210 Reserveringen vrij   € 20,544,02 

    € 20.544,02 € 20,544,02 
 

Winst en Verlies 2019   
    Debet Credit 

4024 Bankkosten NL   € 402,45   
4061 Onderwijskosten   € 15.746,-   
8010 Renteopbrengsten   nihil 
8030 Onttrekking vrij geld   € 16.148,45 

    € 16.148,45 € 16,148,45 
 


