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1. Balans na resultaatbestemming
in € in € in € in €

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017
ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 0

Liquidemiddelen:
ABN AMRO rekeningen
ABN AMRO Betaalrek. 474974219 6290 9500 8324 17977
ABN AMRO Spaarrek. 560563329 14894 14894 14894 14894

21184 24394 23217 32871

Totaal activa 21184 24394 23217 32871

PASSIVA

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal per 1 januari 6594 5417 4621 6172
Toevoeging kapitaal uit jaarresultaat -1410 1176 797 -1552
Stichtingskapitaal ulitimo jaar 5184 6594 5417 4621

Reserveringen:
Res. Onderh. Gebouwen & infra 10450
Res. PC onderwijs uit specifieke gift 4000 4800
Res. Continuiteit onderwijs (ca. 2 a 3 jaar) 16000 17800 13800 12000
Res. voor nakomende ondersteuning infra en 
Gunjur Garden

1000

Reserveringen totaal 16000 17800 17800 28250

Totaal passiva 21184 24394 23217 32871

2. Resultatenrekening 2020 2019 2018 2017

Inkomsten en reserveringen
Totaal donaties 4493 4311 4533 22023
Totaal inkomsten en reserveringen 4493 4311 4533 22023

Uitgaven (naar Gambia) en reserveringen
Schoolkosten Kololi en management -7500 -3000 -3500 -6000
Ondersteuning en onderhoud Gunjur 0 0 0 -2000
Door FAEG ondersteunde infra projecten 0 0 0 -10450
(Vrijval) RESERVE voor onderwijs 1800 0 0 -4800

Totaal uitgaven (naar Gambia) -5700 -3000 -3500 -23250

Bestuurskosten, Drukwerk etc -36 -9 -92 -187

Bankkosten en rente -166 -126 -144 -137

Totaal uitgaven en bijz. reserveringen -5903 -3135 -3736 -23574

Resultaat -1410 1176 797 -1552

De stichting had gedurende het boekjaar 2020 geen werknemers in dienst. (2019: 0). De bestuursleden worden niet bezoldigd.

3. Toelichting
In vergelijking met voorgaande jaren zijn de kosten van het geven van onderwijs in Gambia duidelijk gestegen in 2020 

(naast toevalige saldo-opbouw op de lokale rekening). De lokale inflatie en  vooral de stijging van de salarissen in het land 
zijn daar debet aan. Wij kunnen, maar willen daar ook niet bij achterblijven. Onze onderwijzers verdienen, naar de 
maatstaven van Gambia dat moge duidelijk zijn, nu een goed salaris, incl. pensioenopbouw. Het niveau daarvan is, 
weliswaar enigszins vertraagd, mee gegroeid met het algemene loonniveau voor dergelijke functies in het land.

Het lukt steeds beter om de lokale bijdrage van de leerlingen voor de standaard lessen en voor de PC lessen le laten 
toenemen. Het zou mooi zijn als de ondersteuning vanuit onze stichting in de verdere toekomst minder nodig zou zijn. Maar 
zover zijn we nog niet. De pandemie heeft de welvaart van het land ook niet vooruit geholpen natuurlijk. Zodra de 
coronasituatie dat weer mogelijk maakt zal ons bestuur het team in Gambia verder aansporen om weer wat zelfstandiger te 
worden. Vooralsnog kunnen wij natuurlijk niet zonder de zeer gewaardeerde bijdragen van onze sponsors. Die lagen in 2020 
op een met voorgaande jaren vergelijkbaar niveau. 
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