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Financieel Jaarverslag 2014 
Doelstelling: 

De doelstelling van de Stichting LEF is het realiseren en in stand houden van een opleidingsinstituut (verder 
genoemd De school) in Serrekunda, The Gambia waarin kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar tot en met hun 
circa 12e levensjaar een gedegen schoolopleiding kunnen krijgen.  

Doelgroep:  

Kinderen in kansarme posities. In het bijzonder aandacht voor kinderen van arme ouders of kinderen waarvoor 
de ouders geen noodzaak tot opleiding zien; in het bijzonder meisjes en gehandicapten. 

Interne organisatie: 

Bestuur : Voorzitter – Secretaris / Penningmeester. 

Adviesraad bestaande uit bestuur en een aantal onafhankelijke  adviseurs zonder portefeuille (dit zijn 
bouwteamleden van zowel 2012, 2013 en 2014) 

Administratie:  Afas kantoorsoftware 

Controle:  jaarlijks door onafhankelijke financieel adviseur / fiscalist / accountant 

Rapportage:  via Kennisbank Filantropie (in overeenstemming met Wet- en regelgeving) en website 
www.stichtinglef.com 

Besluitvorming:  Het bestuur heeft in 2014 in totaal twaalf maal vergaderd, zes maal samen met de 
adviesraad. 

Er zijn geen organisatiekosten en/of reiskosten gemaakt / vergoedt. 

Externe organisatie: 

Om De school aan te sturen is in Gambia een beheersorganisatie opgericht die verantwoordelijk is voor de 
nieuwbouw, het beheer en het onderhoud. Deze stichting is eigenaar van de grond en opstallen, de 
leerkrachten zijn in dienst van deze stichting en het bestuur van deze stichting bestaat uit schoolbestuur 
(schooldirecteur en hoofdmeester), de toezichthoudende organisatie (Parents and Teachers Association), en de 
Stichting LEF. 
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Realisatie: 

Gedurende het jaar zijn er drie transporten naar Gambia uitgevoerd van in Nederland  ingezamelde  
hulpgoederen: 

Januari – Schoolborden 
Juli – circa 200 schoolbankjes en stoeltjes, kasten en werktafels. 
December – Vloertegels, sanitair, kasten en speelgoed. 

De stichting LEF heeft in 2014 een viertal bouwreizen uitgevoerd om de school te bouwen en te begeleiden. 

In februari zijn in totaal veertien bouwreizigers naar Gambia vertrokken voor resp. één of twee weken, in mei 
drie bouwreizigers, in september vier bouwreizigers en in november hebben een tweetal bouwreizigers een 
laatste controle en aansturingsreis gemaakt. 

Tijdens de bouwreis in februari is begonnen met het eerste schoolgebouw bouwkundig gereed maken voor de 
schoollessen. 

- De wanden geverfd, 
- Begonnen met het tegelen van de toilet ruimten, 
- De riolering aangesloten en het sanitair geplaatst, 
- De waterleiding gelegd en aangesloten, 
- De elektrische installatie grotendeels aangebracht, 
- De fecaliënput laten metselen.  

De bouwreis van mei was noodzakelijk aangezien niet alle technische zaken in februari konden worden 
afgemaakt. In mei is het eerste gebouw geheel technisch afgewerkt en zijn de voorbereidingen gemaakt om in 
de container een keuken te realiseren: 

- Keukenblokken in keuken geplaatst en aangesloten, 
- Buitenkraan en uitstortgootsteen geplaatst, 
- Toiletruimten verder afgewerkt met tegels en het sanitair aangesloten, 
- De fecaliënput afgewerkt en aangesloten op de ringleiding van het riool, 
- Diverse reparatie werkzaamheden aan Nuts voorzieningen, 
- Voorbereidingen getroffen voor de verdere bouw van het 2e gebouw, 
- De Dixi aangesloten op de ringleiding van het riool. 

De bouwreis van september was bedoeld om de inventaris in orde te maken voor de aanvang van de lessen op 
15 september. De school is inderdaad begonnen met het lesgeven aan twee groepen kinderen op Nursery 
niveau (Kleuterschool) , Nursery twee en drie.  

- Nursery twee voor kinderen die nooit eerder naar school zijn geweest met een maximale leeftijd van 
vijf jaar, in totaal circa 26 kinderen. 

- Nursery drie voor kinderen tussen vijf en acht jaar als voorbereiding op de lagere school (Primary 1), in 
totaal circa 30 kinderen. 

De bouwreizigers hebben zich vooral ingespannen om de klassen gereed te maken voor lesgeven en diverse 
buitenspellen gerealiseerd, waaronder een schommel en een wip. De noodzakelijke inventaris, bankjes, 
stoelen, werktafels, kasten et cetera waren in mei al verscheept maar werden pas in september verwacht. 
Uiteindelijk zijn deze op 16 september in Banjul aangekomen en kon deze bouwgroep ten leste de montage 
aanvangen. Daarnaast is de reparatie ter hand genomen van de deels ingestorte fecaliënput, tijdens de 
moesson regens is de oostelijke zijmuur van het derde segment ingestort, bij inspectie bleek dat onvoldoende 
wapening gebruikt was. 

De bouwreis van november is hoofdzakelijk bedoeld om de organisatorische onduidelijkheden op te lossen, en 
om de voorbereidingen te treffen voor de bouwreis 2015. Tijdens deze bouwreis zijn de opleiding afspraken 
gemaakt voor de leerkrachten, goede afspraken gemaakt met het ministerie van Education en opdrachten 
verleend voor de bouw van het dak van het 2e schoolgebouw, 

Het sponsor programma van één studente is uitgebreid naar twee studenten.  
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Onderstaand een globaal overzicht c.q. financiële verantwoording van de uitgaven in 2014 groter dan € 300,00 
voor de volledige details verwijzen wij u naar de kolommen balans (separaat te downloaden): 

 
 
Uitgaven 
  
Zaalhuur € 524.65 
T.b.v. de informatie bijeenkomsten, één maal voor de vertrekkende bouwreizigers  
en één maal t.b.v. de sponsor verwerving is in Cothen zaalruimte gehuurd  

Telefoon en portokosten € 549,21 
De aansturing vanuit Nederland gebeurt hoofdzakelijk (buiten de bouwreizen om)  
via telefoon- en Skype contacten. Dit zijn de kosten in Nederland gemaakt om het  
wekelijkse contact te onderhouden en de Gambiaanse medewerkers zo mogelijk te  
motiveren en aan te sturen. 

Kosten 1e schoolgebouw € 3.567,71 
Alle gebruikte materialen en arbeidsloon, dit jaar voornamelijk gemaakt tijdens de 
bouwreis in februari voor het schilderen en aanbrengen van de Nuts voorzieningen  
(water – elektra – riool) 

Transportkosten ingezamelde goederen naar Gambia € 3.044,30 
Schoolbanken, kasten en tegels. In totaal ruim 15M3 Een gedeelte van deze  
uitgaven zijn door particuliere sponsors betaald. 

Kosten Leraren gebouw € 7.007,42 
Eerste fase vrijwel geheel compleet inclusief stenen, metselen en staal dak. 

Kosten fecaliën put € 6.601,20 
Alle gebruikte materialen en arbeidsloon inclusief de reparatie van één zijwand na  
de instorting in september. 

Kosten aanleg en onderhoud Nuts voorzieningen € 5.083,52 
Aanleg ringleiding riolering en slaan van waterput. Bouwen van watertoren. 
 
Kosten omheining € 828,24 
Aanleg en plaatsing circa 180 M1 

Kosten inventaris € 1.179,69 
Aankoop scooter voor lokaal transport en het laten maken van schoolbankjes.  
Deze opdracht was verleend voordat de toezegging gedaan werd voor de 200 vanuit  
Nederland verzonden bankjes. 

Kosten speeltoestellen € 304,35 
Lokaal gemaakte schommel en wip 

Kosten familiehuis € 1.545,82 
Kosten voorgeschoten om familiehuis te bouwen en wordt verrekend met de  
toekomstige huur 

Kosten leermiddelen € 597,52 
Schoolboeken en schriften (Anglia systeem) 

  

http://www.stichtinglef.com/
mailto:info@stichtinglef.com


Lydia Education Foundation (LEF) 
 

Secretariaat : Vlamoven 12  3961 EB  Wijk bij Duurstede Bankrekening : NL90 RABO 0166 3783 64 

www.stichtinglef.com Pagina 4 van 4 info@stichtinglef.com 

 
 
 
 
Inkomsten Schoolgeld € 2.904,20 
Restant over geboekt uit 2013 aangevuld met inkomsten 2014 

Inkomsten t.b.v. Schoolkosten studente I € 379,02 
Door particulieren gesponsord t.b.v. deze studente 

Inkomsten t.b.v. Bouwreis Gambia 2014 € 18.530,82 
Door sponsoren ingezameld geld incl. sponsorbijdrage van bouwreizigers 

Omzet overige € 6.674,97 
Inkomsten uit specifieke projecten t.b.v. specifieke projecten. O.a. schoolboeken  
transport van materialen en waterput 

 
 
 
 
 
Begin balans per 1 januari 2014 € -/-      277,14 
Totale inkomsten 2014 € 28.977,32 
Totale uitgaven 2014 € -/-    33.176,46 
Eind balans per 31 december 2014 € -/-       4.476,28 
 

Het verlies van circa € 4.500,00 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de beslissing om de toegezegde  
inkomsten van 2015 al uit te geven in november 2014. Door deze vervroegde uitgave was er zekerheid dat het 
af te werken gebouw tijdens de bouwreis 2015, ook inderdaad afgewerkt kon worden. 

 
Wijk bij Duurstede 4 augustus 2015 
Willem Rijnboutt. 
Secretaris / penningmeester 
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