Jaarverslag Stichting Kids to School 2019

1. Verslag van het Bestuur
Met de benoeming van de penningmeester in april 2019 is het bestuur weer voltallig.
Door ziekte en persoonlijke omstandigheden van de secretaris en de penningmeester heeft
het bestuur in 2019 niet in volle bezetting vergaderd. Wel zijn er twee besprekingen geweest
van de voorzitter met de nieuwe penningmeester. Ook is er een paar maal telefonisch
contact geweest van de voorzitter met de secretaris.
2. Activiteiten in de verschillende landen waar Kids to School actief is
Tanzania
In januari 2019 zijn vier Tanzaniaanse studenten begonnen aan de middelbare school.
Omdat in Tanzania de middelbare school vrij is, betaalt Kids to School voor deze kinderen
het kostschoolgeld en schoolbenodigdheden. Kids to School sponsort nog één Tanzaniaans
kind op de lagere school.
Het geld dat gedoneerd is aan de Baobab Home in Bagamoyo is gebruikt voor het nieuwe
bibliotheeklokaal.
In december 2019 heeft de voorzitter een kort bezoek gebracht aan de Baobab home. Ze
heeft de directeur van de Baobab home gesproken en heeft met de vijf kinderen, die
gesponsord worden, gesproken. Alle kinderen zijn overgegaan. De vier middelbare
scholieren zitten nu in de tweede klas. Het meisje dat op de lagere school zit is overgegaan
naar de vijfde klas.
Filippijnen
De twee studenten die we in de Filippijnen sponsoren hebben hun examens gehaald en zijn
beiden in september 2019 begonnen aan hun tweede studiejaar. Er is enkele keren
emailcontact geweest met de contactpersoon en met een van de studenten in de Filippijnen
over de voortgang van de studie.
Kenia
Begin 2019 zaten er 14 studenten in het programma van Kids to School. Gedurende het jaar
zijn er 2 bijgekomen omdat zij, zonder onze hulp, direct hun studie moesten staken. Het jaar
is met 16 studenten afgesloten. Eén student zet haar studie, na een tussenjaar, in 2020 voort
met één jaar studie advocatuur. Vijf studenten hebben een aanvraag ingediend te beginnen
in het jaar 2020. Deze zijn allemaal toegekend. Omdat geen studenten zijn afgestudeerd in
2019 zitten er nu 22 Keniaanse studenten in het programma in het programma.

In 2019 zijn er twee vergaderingen geweest met de Local Advisory Counsil in Kenia. Eén
vergadering is met Skype gehouden i.a.v. de penningmeester en de voorzitter en één
vergadering is in Nairobi gehouden tijdens het bezoek van de voorzitter aan Nairobi in
november 2019.
De jaarlijkse studenten is gehouden op 30 november 2019. Hierbij waren 14 studenten, twee
alumni’s, vijf leden van de LAC, één van Nederlandse donateurs en de voorzitter. Alle
studenten zijn tijdens deze dag gesproken.
Tijdens het bezoek van de voorzitter van Kids to School aan Kenia heeft zij de familie van 3
jonge mensen met aanvraag bezocht. Tijdens dit bezoek heeft de voorzitter verder een
bezoek gebracht aan een van de studenten op haar universiteit in Nakuru en heeft ze
bezoeken gebracht aan de twee organisaties waarmee Kids to School samenwerkt:
Community Organisation and Training for Risk Reduction (COTRR; www.cotrr-africa.org ) en
Vijana Amani Pamoja (VAP; www.vijanaamanipamoja.org ). Vijana Amani Pamoja is Swahili
en betekent: Jeugd Vrede Samen.
3. Toekomst St. Kids to School
Het afgelopen jaar is het aantal studenten sterk gegroeid. Begin januari 2020 zaten er 29
studenten in het programma. Dit betekent dat de werkzaamheden en de
verantwoordelijkheid van de vrijwilligers vooral in Kenia en Tanzania toenemen. In
Nederland zal de financiële draagkracht voldoende moeten blijven om de studenten een
volledige opleiding te kunnen geven. Het komende jaar zal besproken worden hoeveel
studenten maximaal in het programma worden opgenomen.
Het bestuur is voornemens naast het financiële jaaroverzicht ook jaarlijks een
bestuursverslag te maken.
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5. Jaarrekening 2019

Financieel overzicht 2019 van de stichting Kids to School
Vermogensoverzicht ultimo 2019

Toelichting vermogensoverzicht
De bezittingen ad euro 17.468 bestaan uit banksaldi. Inmiddels is in Kenia ook een bankrekening geopend,
vanwege de hoeveelheid betalingen die daar gedaan moeten worden. Dit banksaldo wordt aangehouden in
Keniaanse Shilling(ksh) en zal zo laag mogelijk gehouden worden. Voor de omrekening is gerekend met een
koers van 1 euro op 110 ksh.
Het exploitatieoverschot 2019 ad euro 4.229 wordt net als in voorgaande jaren toegevoegd aan de
bestemmingsreserve. Deze reserve is bedoeld voor de financiering van projecten. Het bestuur wil
voldoende reserve aanhouden om exploitatietekorten die kunnen ontstaan op te vangen. De stichting
streeft ernaar om naast eenmalige donaties langlopende, 5-jarige toezeggingen, van donoren te
ontvangen. Dit is belangrijk omdat de studieduur bijna altijd langer dan één jaar en vaak zeven tot acht jaar
duurt en de studenten voor die periode afhankelijk zijn van de financiering door de stichting.
Naar verwachting zullen de uitgaven in 2020 ongeveer 5.500 euro hoger zijn dan de ontvangsten. Dat
betekent dat in 2020 een deel van de opgebouwde reserve ad 17.468 ingezet gaat worden. Belangrijke
reden hiervoor zijn extra uitgaven in Kenia. Omdat nieuwe studenten met ingang van 2020 in het project
zijn opgenomen en een aantal studenten pas in de loop van het jaar afstuderen is deels sprake van overlap.

Exploitatieoverzicht

Toelichting exploitatierekening
Zowel in 2019 als in 2018 was sprake van een positief exploitatiesaldo. Deze bedragen zijn toegevoegd aan
de bestemmingsreserve. In 2020 zal een deel van de reserve ingezet worden.
Voor meer inhoudelijke informatie over de projecten wordt verwezen naar de laatste nieuwsbrief op de
website.
Kenia
In 2019 waren 18 studenten in Kenia opgenomen in het programma van de stichting. Van deze 18 zullen
naar verwachting vier studenten in de loop van 2020 afstuderen. Met ingang van 2020 zijn zes nieuwe
studenten opgenomen in het programma. Deze studenten zijn voorgedragen door stichtingen waar mee
samengewerkt wordt en door de lokale adviescommissie.
Tanzania
In 2019 waren vijf studenten uit Tanzania opgenomen in het programma. Naar verwachting zullen vier
hiervan in 2022 hun opleiding afronden. Eén student volgt nog lager onderwijs.
De inkomsten voor de Baobab Home in Tanzania worden overgemaakt naar dat tehuis in Tanzania.
Filippijnen
In 2019 waren twee studenten uit de Filippijnen opgenomen in het programma. Zij zullen naar verwachting
in 2022 hun opleiding afronden.
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