STICHTING STEUNFONDS SAHELPROJECTEN (SAHELP)
TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2017
in NEDERLAND en BURKINA
(alle bedragen in Euro, tenzij anders aangegeven)
Deel 1: NEDERLAND (Europa)
DE EXPLOITATIEREKENING (vindt u op pagina 5 van dit document)
INKOMSTEN (baten / inkomsten)
In 2017 hebben wij 30.438,70 aan giften ontvangen, waarvan 2.763,00 waren geoormerkt voor
speciale door de donateurs aangegeven doelen. De geoormerkte giften worden in Burkina Faso voor
het aangegeven doel aangewend. Wij zijn zeer tevreden en gelukkig met dit resultaat.
Onder de giften mochten wij ook in 2017 weer een hele fraaie gift ontvangen van de Stichting MRC
Holland ad 10.000! We zijn zeer dankbaar voor alle giften van ál onze trouwe donateurs waaronder
ook weer de Stichting Verenigd in Kracht te Dirksland met 1.928,00 voor twee doelprojecten. U allen
blijft van levensbelang voor ons werk in Burkina Faso!
UITGAVEN (lasten / bestedingen)
In 2016 hebben wij 38.300,00 overgemaakt op de rekening van onze stichting (FAS) bij de Bank of
Africa. Voor de besteding daarvan verwijzen wij naar de exploitatierekening Afrika/Burkina Faso
verderop in dit verslag.
De kosten van exploitatie in Nederland bedragen 209,22. Brengen wij daarop nog in mindering de
rente 16,69 , die wij op de spaarrekening ontvingen, dan blijft 192,53 over als niet hulp-gerelateerde
exploitatiekosten. Deze zgn. ‘overhead’-kosten vormen slechts iets meer dan een half procent van
onze inkomsten, m.a.w. van iedere ontvangen euro wordt 99,33% besteed aan onze activiteiten in
Afrika. Andere bestuurskosten werden volledig door bestuursleden met giften gecompenseerd.
Aan transportkosten van hulpmiddelen die voor ons werk in Burkina nodig zijn, hebben wij 1.305,00
euro uitgegeven. Voor specialistisch advies op het gebied van waterwinning en zuivering hebben wij
238,00 euro aan de Universiteit Wageningen betaald.
Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos en ontvangen dus
hoegenaamd geen enkele beloning daarvoor.
DE BALANS (vindt u op pagina 4 van dit document)
Wij bankieren in Nederland bij de ING BANK en onderhouden daar een gewone rekening en een
zakelijke spaarrekening. Op basis van ervaringscijfers houden wij in Nederland 300,00 aan als reserve
voor exploitatiekosten per jaar. Daar blijven wij tot nu toe altijd onder. Op de activa-zijde van de
balans treft u de saldi van genoemde rekeningen aan en aan de passiva-zijde de exploitatiereserve en
de gewone reserve (die bestemd is voor ons werk in Afrika).
Op de balans treft u aan beide zijden een bedrag aan groot 7.500,00. De heer en mevrouw Povel
hebben uit privé-middelen dit bedrag aan de stichting geleend. Met dat geld is in 2015 (12.500,00)
een permanent onderkomen in Koupéla aangeschaft. Dit onderkomen dient als een uitvalsbasis voor
ons werk in Burkina Faso. Deze lening wordt in 5 jaar (elk jaar 2.500,00) terugbetaald aan hen.
Inmiddels is er per eind 2017 in totaal 5.000,00 afgelost. Zie voor een nadere toelichting onze
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verslagen over de laatste twee jaren. Aan de debetzijde staat een vordering uit hoofde van een
periodieke schenkingsovereenkomst, waaruit de aflossingen worden voldaan. De schuld vervalt
eerder wanneer onverhoopt een van beide lening-gevers voor beëindiging van de
leningsovereenkomst (2020) komt te overlijden. Dit betekent dat de lening geen enkel risico voor
onze financiële situatie inhoudt of zal inhouden, noch in Nederland, noch in Burkina Faso.
De verantwoording van de lening en de schenkingsovereenkomst is in de balans op een enigszins
andere wijze weergegeven dan in de voorgaande twee jaren. Dit heeft echter geen enkel gevolg voor
de financiële situatie van onze stichting en de middelen voor ons werk in Burkina Faso.
Voorts hebben wij aan de activa zijde een vordering uit een ons toegewezen legaat ingeboekt. Deze
komt hopelijk in 2018 op onze rekening. Wij zijn de erflater zeer erkentelijk daarvoor.
Deel 2: BURKINA FASO (Afrika)
Fondation d'Aide aux Projets Sahéliens (FAS)
OCADES1
Bij en met OCADES onderhouden wij een rekening-courant verhouding. OCADES voert reeds jaren
een deel van onze administratie in Burkina Faso uit. Zij zorgt o.a. voor de uitkering van het salaris aan
onze vaste medewerker: Joanny Tougma. Hij bewaakt en continueert tot onze volle tevredenheid de
uitvoering van onze activiteiten en brengt ons daarvan steeds trouw verslag uit. Onze voorzitter en
zijn echtgenote brachten tot en met de winter van 2016-2017 elk jaar steeds twee maanden in ons
werkgebied in Burkina door. De afgelopen winter 2017-2018 heeft dat niet kunnen plaatsvinden door
de gezondheidstoestand van Mies Povel-Visser (zie hiervoor onze rondzendbrief van begin 2018). In
de nabije toekomst hoopt Huib zelf toch weer naar Burkina Faso te gaan.
DE EXPLOITATIEREKENING (vindt u op pagina 5 van dit document)
INKOMSTEN (baten) en UITGAVEN (lasten)
Beginsaldo Bank of Africa 1-1-2017
Vanuit Nederland overgemaakt
Subtotaal
Bankkosten Bank of Africa
Eindsaldo Bank of Africa 31-12-2017
Uitgaven aan in Burkina Faso
Waarvan aan projecten:
Toename saldo bankrekening
Omslag saldo bij Ocades (negatief)

3.415,68
38.300,-41.715,68
329,-7.419,32
33.967,36
27.418,70 (zie bladzijde 6 voor uitsplitsing)
7.419,32
872,47
33.965,55

Er is een klein verschil ad 1,81 te wijten aan de koersomrekening
De inkomsten bestonden uit de door ons vanuit Nederland overgemaakte bedragen 38.300,-.
Van dit laatste bedrag is aan projecten in 27.496,14 uitgegeven.
Daarnaast staan enkele kleine leningen aan Joanny Tougma, een paar boeren en onze erfbewaker
uit. Deze leningen zullen successievelijk aan ons (FAS) worden terugbetaald in 2018.
Wij noemen hier de bedragen in EURO. Een Euro is 655,957 FCFA, een vaste waardeverhouding.
Over onze werkzaamheden in 2017 berichtten wij u reeds met onze jaarlijkse rondzendbrief die wij
dit keer pas in het voorjaar 2018 konden toesturen wegens de ziekte en zorg voor Mies Povel- Visser.
Zie elders op onze website.
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OCADES Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité, Burkina Faso, Koupéla.
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WATERBOORPROJECT
Het project met Wilde Ganzen, het boren van 15 waterputten en de aanleg van 7 groentetuinen, is
helaas maar gedeeltelijk gelukt. Ondanks dat we 17 keer geboord en gehamerd hebben tot 60 meter
diepte, vonden we maar in 4 gevallen voldoende water. Ondanks deze tegenslag hebben we toch
samen met de dorpen 12 groentetuinen kunnen aanleggen. Het boren is eind 2017 stopgezet. Zelfs
met de aanwijzingen van - de Wageningse studenten hydrologie; - de geofysisch-elektrische
metingen van een bureau in de hoofdstad Ouagadougou en wichelroedelopers konden we niet vaak
genoeg water vinden. Granieten aardlagen verhinderden in een aantal gevallen de doorgang naar
dieper gelegen reservoirs. Er was vaak niet doorheen te boren.
We blijven wel alle bestaande waterbronnen schoonblazen met perslucht. Veel van onze fondsen van
2017 en de bijdragen via Wilde Ganzen werden aan dit project besteed. Naast de 12 groentetuinen
en 4 geslaagde boringen hebben we van het geld een auto gekocht en een compressor, die ook in de
toekomst ons ten dienste kunnen staan. Al met al kunnen we stellen dat ongeveer 2/3 deel van de
fondsen tot resultaat hebben geleid, daarnaast is een economische impuls aan het gebied gegeven
via lonen en salarissen van de door ons ingeschakelde lokale arbeidskrachten. De les die wij hieruit
hebben getrokken is dat wij ons in de toekomst meer met onze kernactiviteiten, het bouwen van
dammen, aanleggen van meren, tuinen en reguliere waterputten zullen bezighouden. Voor 2018
hebben wij inmiddels 5 nieuwe dammen aangelegd en zijn ook nieuwe moestuinen in aanleg
genomen en voor een deel al gerealiseerd. Hierover later meer in ons verslag over 2018.
DE BALANS (vindt u op pagina 4 van dit document)
Op de balans staat aan de activazijde het saldo dat wij bij de Bank of Africa per 31 december 2017
hebben uitstaan EUR 7.419,32 (FCFA 4.866.752,-).
Pand (zie foto): Wij hebben besloten de waarde van het pand in Koupéla voortaan niet meer in geld
maar als een zogenaamde Pro Memorie post te vermelden (PM). Omdat de lening geheel in
Nederland wordt afgelost (zie hiervoor), hebben wij FAS van de aflossingsverplichting ‘ontslagen’. Dit
geeft een afwijking ten aanzien van de verslaglegging in de vorige twee jaren. Deze pakt overigens
geheel neutraal uit.

Aan de passivazijde vindt u onze lokale reserve van 6.750,98, alsmede de reserve vervat in onze
lokaal verstrekte leningen ad. 3.011,05; FAS had per eind 2017 een kleine schuld aan OCADES van
668,34. Voor het overige wordt verwezen naar de jaarrekening 2017 en de bijlagen.
Dit financieel verslag zal aan de algemene bestuursvergadering in september 2018 ter goedkeuring
worden voorgelegd. In verband met ANBI-verplichtingen dient dit verslag voor 1 juli op onze website
te worden gepubliceerd.
Rotterdam, 16 juni 2018
Paul P. Boute, penningmeester
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