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STICHTING STEUNFONDS SAHELPROJECTEN (SAHELP)
TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2020
in NEDERLAND
DE EXPLOITATIEREKENING
(alle bedragen luiden in Euro)

EXPLOITATIEREKENING STICHTING STEUNFONDS SAHELPROJECTEN

2020

REKENING
DEBET
CREDIT
VRIJE GIFTEN
0,00
8.721,62
DOELGIFT KOMBEOLE
0,00
8.000,00
DOELGIFT BESTUURSKOSTEN
0,00
00,00
ONTVANGEN RENTE
0,00
0,00
BEDRAGEN OVERGEMAAKT AAN FAS
17.100,00
0,00
PERIODIEKE GIFTEN
0,00
3.550,00
AFBOEKING LENING U/G FAS
2.500,00
0,00
TRANSPORTKOSTEN CONTAINER
0,00
0,00
BANKKOSTEN
214,88
0,00
BESTUURS- EN EXPLOITATIEKOSTEN
00,00
0,00
TOTALEN
19.814,88
20.271,62
PM AJF PROJECT
154.458,00
154.458,00
exploitatieresultaat
456,74
In 2019 mochten wij € 20.271,62 aan bijdragen/giften ontvangen, de grootste giften waren:
€ 15.050,- van de voorzitter, waarvan € 2.500,- voor de aflossing van de door hem verstrekte lening.
Van de ter financiering van de aflossing van onze vestiging in Koupéla door ons verstrekte lening
resteerde een schuld van € 2.500,00. Deze hebben wij kwijtgescholden en is in 2020 afgeboekt.
Andere giften zijn die van diverse Protestantse kerken en gemeentes via collectes/rommelmarkten
voor in totaal € 4.015,96; de overige bijdragen zijn van onze particuliere donateurs € 1.205,66. De
geoormerkte giften worden in Burkina Faso uiteraard voor het specifiek aangegeven doel
aangewend. De renteopbrengsten waren nihil. Wij danken alle goede gevers!
UITGAVEN (lasten/bestedingen)
In 2020 hebben wij € 17.100,- overgemaakt op rekening van onze stichting (FAS) bij de Bank of Africa
Voor de besteding van de aan FAS overgemaakte bedragen verwijzen wij naar onze
exploitatierekening Afrika/Burkina Faso later dit jaar (2021). € 2.500 werd besteed aan de aflossing
van de lening verstrekt door de voorzitter. De lening is daarmee op nul gekomen. Een resterende
schuld van de lening van € 2.500,00 die door ons was verstrekt aan de vestiging in Koupéla werd
kwijtgescholden.
De kosten van exploitatie in Nederland bedragen € 214,88 geheel bestaande uit bankkosten. Onze
zuivere Nederlandse exploitatiekosten vormen slechts 1,06% van onze inkomsten, m.a.w. van iedere
ontvangen euro wordt 98,94% besteed aan onze activiteiten in Afrika.
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Het verschil tussen inkomsten en uitgaven bedraagt € 456,74 positief. Zoals u uit de balans hieronder
kunt opmaken komt dit overeen met de afname in de vermogenspositie van onze stichting (EV+VV).

DE EINDE JAAR BALANS
Stichting Steunfonds Sahelprojecten
BALANS per 31 december 2020
in EURO's
Debet / Activa
ING Bank gewone rekg.
ING Bank spaarrekg.
Lening u/g FAS
KAS
Totaal

31-12-2020

NEDERLAND

31-12-2019

Credit / Passiva

3.530,55
100,00
0,00

100,00
3.073,81
2.500,00

0,00

0,00

3.630,55

5.673,81

Reserves in Nederland
Lening o/g H.J. Povel
Voorziening Exploitatiekosten
Kruisposten

31-12-2020

2.873,81
2.500,00
300,00

0,00

0,00

3.630,55

5.673,81

Vermogensverandering: positief

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,-aan als reserve
voor jaarlijkse exploitatiekosten, daar blijven wij tot nu toe steeds onder. Op de activazijde van de
balans treft u de saldi van genoemde rekeningen aan en aan de passiva-kant naast de voorziening
voor exploitatiekosten ad € 300,- en de reserves groot 3.330,55 (die wij aanhouden voor ons werk in
Afrika).
De grootste activiteit vond plaats in het kader van een begin januari met het Anton Jurgens fonds en
het Burkinese Ocades gesloten contract.
Dat was het grootste contract uit onze geschiedenis (totaal € 288.504). Het contract behelsde het
slaan van waterputten, het aanleggen van groentetuinen en fruitplantages, waarvoor het nodige
materiaal moest worden aangekocht. De uitvoering ervan gaf ook een flinke impuls aan de lokale
werkgelegenheid. De rol van onze stichting bestond erin dat wij er de ‘regenmakers’ van waren in de
zin dat het eerdere door ons in 2018 uitgevoerde project zoveel enthousiasme losmaakte dat het AJF
dit grote contract aan wilde gaan. Daarnaast waren wij aangewezen voor het financieel toezicht op
de bestede fondsen. Dat hield een grote verantwoordelijkheid voor ons in. Het project neemt
meerdere jaren in beslag en de gelden zouden in tranches worden overgemaakt. De eerste tranche
bedroeg 50% van het geheel en vindt u op de exploitatierekening terug onder de Pro Memorie post.
Per 30 september 2020 werd het eerste deel door AJF en haar lokale agent goedgekeurd.
Door ontwikkelingen in het bestuur hebben wij onze bemoeienissen met het contract na deze datum
moeten beëindigen. Gelukkig kon het project en de financiële controle zonder nadelige effecten aan
een andere stichting, het Belgische Afrant te Antwerpen worden overgedragen, zodat het project
alsnog kan worden voltooid de komende 24 maanden. Door dit project waarbij ook onze lokale
manager Joanny Tougma is betrokken, konden wij daarnaast nauwelijks andere projecten ter hand
nemen, met uitzondering van het werk aan de dam van Kombéolé. Dit verklaart de afwijking in de
cijfers van dit jaar ten opzichte van vorige jaren. Niettemin kunnen wij met tevredenheid terugkijken
naar wat mede door ons tot stand is gekomen. In 2021 zal een nieuw bestuur nieuwe activiteiten
ontwikkelen. Met uitzondering van de voorzitter, Huib Povel, zijn alle oude bestuursleden in 2020
teruggetreden en daarvoor in de plaats zijn toegetreden Andrew Brom (neef van Huib) in de functie
van secretaris en David Klein als penningmeester.
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31-12-2019

3.330,55
0,00
300,00

456,74

