Lydia Education Foundation (LEF)
Rechtstreekse ondersteuning aan kinderen in Gambia met scholing
en schoolmogelijkheden in de ruimste zin van het woord.

Financieel Jaarverslag 2015
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 2015 in totaal veertienmaal vergaderd, waarvan tienmaal 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. De stichting LEF is eigenaar van de grond en opstallen, de
leerkrachten zijn in dienst van de beheersorganisatie en het bestuur van deze beheersorganisatie bestaat uit
schoolbestuur (schooldirecteur en hoofdmeester), de toezichthoudende organisatie (Parents and Teachers
Association), en de Stichting LEF.
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Realisatie:
De stichting LEF heeft in 2015 een viertal bouwreizen uitgevoerd om de school te bouwen en te begeleiden.
In februari zijn in totaal twaalf bouwreizigers naar Gambia vertrokken voor resp. één of twee weken, in april
twee bouwreizigers, in juni één bouwreiziger en in september hebben een tweetal bouwreizigers een laatste
controle en aansturingsreis gemaakt.
Tijdens de bouwreis in februari is begonnen met het bouwkundig gereed maken van de aula en het
beheerdershuis. Daarnaast zijn een aantal reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het eerste schoolgebouw
en de omheining.
‐
‐
‐
‐

De wanden geverfd,
Het tegelen van de vloeren,
De elektrische installatie grotendeels aangebracht,
In de containerkeuken een oven met schoorsteen gebouwd.

De bouwreis van april was noodzakelijk aangezien niet alle technische zaken in februari konden worden
afgemaakt. In april zijn de gebouwen geheel technisch afgewerkt en zijn de voorbereidingen gemaakt om de
school verder uit te bouwen naar een Primary. De geplande werkzaamheden o.a.:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nieuwbouw 2e fase 2e gebouw uitzetten,
Fundering 2e fase uit laten graven,
Fundering stenen 2e fase laten maken 500 stuks,
1e rij stenen 2e fase laten leggen,
Elektra 1e gebouw repareren,
Dakconstructie laten repareren.

De bouwreis van juni was bedoeld om financiële en de organisatorische contracten te laten tekenen en
bekrachtigen, tevens om de voorbereidingen te treffen voor de bouwreis 2016.
De bouwreis van november is was noodzakelijk door de gewijzigde opstelling van o.a. de overheid die, om haar
moverende‐ maar voor ons onbegrijpelijke redenen, alle contracten en overeenkomsten had geannuleerd en
vergunningen heeft ingetrokken. Tijdens deze bouwreis bleek dat verregaande corruptie hiervan de oorzaak
was. Deze problematiek is ter plaatse wel opgelost.
Gedurende het jaar zijn er vijf transporten naar Gambia uitgevoerd van in Nederland ingezamelde
hulpgoederen:
Januari – in hoogte verstelbare tafeltjes en stoelen
Februari – 200 M2 vloertegels voor de aula
Maart – inventaris beheerdershuis
Juli –werktafels en windschermen
December – T‐shirts.
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Onderstaand een globaal overzicht c.q. financiële verantwoording van de uitgaven in 2015 groter dan € 300,00
voor de volledige details verwijzen wij u naar de kolommenbalans:

Uitgaven
Kleine aanschaffingen en Kantoorkosten
o.a. nieuwe hangsloten voor alle deuren op school (nu één sleutel voor alle deuren)
inrichting dienstwoning en externe kosten van bestuur overleggen.

€

792,02

Reis‐ verblijfs‐ en representatie kosten
Alle kosten zowel in Nederland als in Gambia voor het maken van 4 bouwreizen.

€

14.235,61

Bankkosten en koersverschillen
Betalingen via Western Union en kosten van rekeningen (incl. Euro incasso) van
Rabobank in Nederland.

€

553,40

Transportkosten ingezamelde goederen naar Gambia
In hoogte verstelbare tafeltjes en stoelen, 200 M2 vloertegels voor de aula,
Inventaris beheerdershuis, werktafels, windschermen en T‐shirts.

€

826,50

Kosten Leraren gebouw en Aula
Tweede fase vrijwel geheel compleet inclusief stenen, metselen en staal dak.

€

4.539,91

Kosten aanleg en onderhoud NUTS‐aansluitingen
€
Reparatie van waterpomp door stroomstoring, polariteit omgedraaid door leverancier.

393,09

Kosten omheining
Aanleg en plaatsing circa 45 M1 en reparatie bestaande hekken.

€

681.76

Kosten diverse sponsorprojecten
Kosten van loterij vergunning en de daarbij behorende prijzen.

€

1.735,49

Salaris kosten leerkrachten
Drie leerkrachten het gehele kalenderjaar.

€

1.926,93

Salaris kosten schoolleiding
€
Kosten van begeleiding door de toegewezen adviseur van het Ministerie van Education.

389,28

Sociale lasten personeel
Medische ondersteuning van de drie leerkrachten.

€

341,96

Projectkosten betegelen klaslokalen gebouw 1
Gemaakte kosten i.o.v. een specifieke sponsor exclusief de transport kosten.

€

330.14

Jaarlijkse kosten compound
Herkapitalisatie van verwerfkosten grond voor 2013, 2014 en 2015.

€

569.91

Exploitatie kosten
€
Alle gemaakte kosten voor o.a. elektra, schoolboeken en opleidingen van leerkrachten.

2.743,23
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Inkomsten Schoolgeld
Restant over geboekt uit 2014 zie opmerking. aangevuld met inkomsten 2015

€

4.168,05

Inkomsten t.b.v. Schoolkosten studente I
Door particulieren gesponsord t.b.v. deze studente

€

379,02

Inkomsten t.b.v. Bouwreis Gambia 2015 zie opmerking
Door sponsoren ingezameld geld incl. sponsorbijdrage van bouwreizigers

€

24.008,35

Omzet overige
Inkomsten uit specifieke projecten t.b.v. specifieke projecten. O.a. Cordaid,
De Zonnebloem, De Parade in Utrecht en het betegeling project

€

23.105,00

Opmerking:
Om alle inkomsten en uitgaven te verantwoorden in het jaar van besteding is er in januari 2015 een
journaalpost gemaakt met overlopende kosten. Specifiek is deze journaalpost bedoeld voor inkomsten en
uitgaven bouwreis 2015 (bouwreizigers hebben in november en december 2014 reeds betaald) en
gereserveerde en overlopende onkosten voor exploitatie.

Beginbalans per 1 januari 2015
Totale inkomsten 2015
Totale uitgaven 2015
Eindbalans per 31 december 2015

€
€
€
€

‐/‐

4.476,28
51.590,24
‐/‐ 32.836,37
‐/‐
14.277,59

Wijk bij Duurstede 1 juli 2015
Willem Rijnboutt.
Secretaris / penningmeester
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