
Stichting Kanjers van Kenya

Financiële jaarcijfers 2021

Staat van Baten en Lasten
(bedragen in euro) Toel.

Inkomsten 1.

- Periodieke giften 8.448         8.270         

- Eenmalige giften en ondersteuningen 1.583         2.060         

- Project Bartimeus School -             289            

Totaal inkomsten 10.030       10.619       

Kosten

- Projectkosten: schoolfees Kanjers 11.483       6.859         2.

- Projectkosten: ondersteuning Kanjers 4.205         2.832         3.

- Dekking kosten uit Reserve Faraja Children Home -1.000        -                 4.

- Projectkosten: bouw Magina school -             1.929         5.

- Dekking kosten Magina school uit projectreserve -             -1.929        5.

- Bestuurdersbeloningen -             -             6.

- Onkosten Bestuur -             19              

- Bankkosten 249            218            

- Kosten website 97              212            

Totaal kosten 15.033       10.140       

Saldo -5.003 480

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Het resultaat van Stichting Kanjers van Kenya is in 2021 uitgekomen op een negatief resultaat van 5.003 euro. De

wereldwijde pandemie heeft in 2021 wederom een grote invloed gehad op onze inkomsten en activiteiten. De inkomsten uit

eenmalige projecten en ondersteuningen zijn sterk achtergebleven aangezien er geen activiteiten konden worden

georganiseerd. De schoolfees zijn sterk gestegen ten opzichte van 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2020 de scholen

voor een groot deel dicht waren en er in 2021 een inhaalslag heeft plaatsgevonden in de vorm van een extra lesperiode. In

2022 zal er ook een extra lesperiode worden ingelast. Daarnaast heeft de Stichting in zowel 2021 als in 2020 extra

ondersteuning verleend aan de Kanjers in de vorm van voedsel en medicijnen, aangezien door de coronacrisis de nood erg

hoog was geworden.

Deze factoren hebben grote invloed gehad op onze financiële positie, en zullen dat ook nog hebben in 2022. Het bestuur

hoopt op een verbetering van omstandigheden waarbij we meer activiteiten kunnen ontplooien om onze Kanjers een

opleiding te bieden.

Gezien het ontbreken van financiële mogelijkheden heeft de stichting dit jaar geen stap kunnen zetten in de realisatie van

de Magina school. Daarnaast heeft het bestuur kritisch naar de projectkosten van het Faraja Children Home project

gekeken. Op grond hiervan hebben we besloten een deel van de projectreserve aan te wenden om de extra kosten van

ondersteuning en de extra lestermijn van onze Kanjers te dekken. Verwacht wordt in 2022 verdere stappen te zetten in de

uitvoering van dit project. 

1. Inkomsten

De totale inkomsten van de Stichting Kanjers van Kenya zijn in 2021 in lijn gebleven met die van 2020. Het bestuur is

dankbaar dat de sponsors trouw zijn gebleven, zeker in tijden waar er op relatief korte afstand een oorlog gevoerd wordt en

mensen moeten worden opgevangen. De trouwe ondersteuning  stelt ons in staat om onze activiteiten voort te zetten.

Hopelijk zullen we in 2022 weer in staat zijn om activiteiten te organiseren om onze ondersteuningen te kunnen blijven

financieren.

2. Projectkosten: schoolfees 

Deze post omvat de schoolgelden van de Kanjers die worden ondersteund. Deze kosten worden via de lokaal adviseur van

de Stichting in Kenia betaald. De kosten zijn fors gestegen te opzichte van vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat

in 2020 onze Kanjers nauwelijks naar school zijn geweest vanwege de Corona-lockdown.

In 2021 heeft een inhaalslag plaatsgevonden en is er een extra lesperiode (termijn) ingelast. In 2022 zal er eveneens een

extra lesperiode worden georganiseerd.

3. Projectkosten: ondersteuning Kanjers

De coronacrisis heeft grote impact gehad op de leefomstandigheden van onze Kanjers. We hebben daarom  besloten om

waar nodig ze extra te ondersteunen in de vorm van voedsel en medicijnen. 

 2020  2021 
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4. Dekking kosten uit Reserve Faraja Children Home

De coronacrisis heeft geleid tot extra ondersteuning van onze Kanjers. Het bestuur zag zich gedwongen om bestaande

projecten kritisch te herbeschouwen. Er is een nieuwe inschatting gemaakt van de kosten van de watervoorzieningen en

verdere benodigdheden. Op grond hiervan kan een bedrag van € 1.000  vrijvallen uit de projectreserve voor het Faraja

Children Home om het negatieve financiële resultaat gedeeltelijk op te kunnen vangen. Verwacht wordt dat in 2022 verdere

stappen kunnen worden gezet in de realisatie van dit project. De voorzitter is voornemens in oktober 2022 een bezoek gaat

brengen om dit project ter plekke verder te begeleiden.

5. Projectkosten: bouw Magina school

De Stichting heeft zich in 2019 gecommiteerd om de bouw van de Magina school financieel te ondersteunen indien en

voorzover de financiële positie van de Stichting dat toelaat. In 2020 zijn verdere werkzaamheden aan de realisatie van

de school financieel ondersteund. Aangezien we onze Kanjers extra hebben moeten ondersteunen, was er in 2021 geen

financiële ruimte om verdere investeringen te doen.

6. Bestuurdersbeloningen en Onkosten Bestuur

Overeenkomstig hetgeen in de statuten is bepaald, worden geen bestuurdersbeloningen verstrekt. 



Stichting Kanjers van Kenya

Financiële jaarcijfers 2021

Balans
(bedragen in euro) 31.12.2021 31.12.2020 Toelichting

ACTIVA

Vooruitbetaalde schoolgelden -             3.457         1.

Banktoegoeden 5.205         7.751         2.

Totaal activa 5.205         11.208       

PASSIVA

Eigen Vermogen -             -             3.

Reservering Projectkosten 1.205         6.208         3.

Reservering Faraja Children Home 4.000         5.000         4.

Totaal Passiva 5.205         11.208       

Toelichting op de Balans

1. Vooruitbetaalde schoolgelden

Deze post betreft de schoolgelden voor 2021 voor de Kanjers van de Stichting, die eind 2020 zijn betaald.

2. Banktegoeden

Dit saldo betreft het rekening courant saldo van de bankrekening van de Stichting bij de Rabobank.

3.  Eigen Vermogen en Reservering Projectkosten
 Eigen 

vermogen 

 Reservering 

Projectkosten 

Stand per 1 januari 2021 -             6.208

Negatief saldo 2021 -5.003 -             

Onttrekking aan Reservering 5.003 -5.003

Stand per 31 december 2021 0 1.205

Overeenkomstig het doel van de Stichting wordt het batig saldo in enig jaar toegevoegd aan de Reservering

Projectkosten ter dekking van de kosten van de lopende projecten in de komende boekjaren.

4. Reservering kosten project Faraja Children Home

De Stichting heeft in 2019 een projectsubsidie van 5.000 euro ontvangen. Dit bedrag is bestemd voor het

weeshuis Faraja Children Home en dient ter dekking van voorzieningen voor dit weeshuis, waaronder

watervoorzieningen. In 2021 zijn de verwachte projectkosten opnieuw geëvalueerd, mede gezien de financiële

situatie en de gedachte dat het verlenen van noodhulp onder dit project valt. Op grond hiervan heeft het

bestuur besloten een bedrag van € 1.000 te laten vrijvallen ter dekking van de extra kosten van ondersteuning

van onze Kanjers. Verwacht wordt dat in de loop van 2022 stappen gezet kunnen worden in de realisatie van

dit project.

5. Leningen van of aan Bestuurders

In 2020 en 2019 zijn geen leningen verstrekt door of aan bestuurders van de Stichting.


