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Voorwoord 
 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Stick2Uganda. Een jaar dat  
officieel begint op 11 maart 2013, het moment dat de Stichting Stick2Uganda werd 
ingeschreven. De drijfveer om een stichting op te zetten ontstond na mijn eerste reis naar 
Oeganda. Na verschillende reizen door Afrika maakte ik in Oeganda kennis met  de 
kinderen van de basisschool Happy Times in Ttula en met Peter Wagaba die met inkomsten 
uit zijn lasbedrijf tot op dat moment zijn familie, zijn lasbedrijf en de basisschool financieel 
draaiende probeerde te houden. Zijn private school, neergezet met hulp van Nederlandse 
vrijwilligers, was te groot gegroeid voor zijn lasbedrijf, had geen sluitende begroting en 
boekhouding en bezorgde Peter constante zorg. Een mooi idee, het bouwen van een 
schoolgebouw , dreigt zo een verhaal zonder happy eind te worden.  

Dit eerste jaar is een zoektocht geweest naar de beste aanpak van het 
ondersteunen van projecten in Oeganda, zoals de basisschool  Happy Times van Peter 
Wagaba. Toch hebben wij als bestuur verbaasd gestaan over de eerste successen. 
Jongeren kijken bij het opzetten van duurzame projecten en sociaal ondernemerschap door 
een westerse bril. Eenmaal in Oeganda merken ze dat de werkelijkheid vaak anders is, Dit 
leidt tot nieuwe inzichten en ideeën; iets waar wij elke keer weer enthousiast van worden. 

Een van de projecten is de projectdag Stick2Uganda CLV en de reis van 12 
middelbare scholieren en docenten van het Christelijk Lyceum in Veenendaal (CLV) naar 
Oeganda.  In Ttula hebben leerlingen en docenten ervaren dat hun acties daadwerkelijk een 
verschil kunnen maken. Door deze indrukken, herinneringen en emoties bij het helpen van 
de basisschool kinderen van Happy Times en door na te denken over nieuwe vormen van 
ontwikkelingshulp is veel losgemaakt en kunnen wij spreken van een project dat ver boven 
verwachting is verlopen. 

Volgende projecten zijn al in ontwikkeling. Het project “Aid & Trade, hulp en handel” 
op het CLV krijgt langzaam vorm en ook de gesprekken met de Stichting Tear, Arcadis en 
de Universiteit Rotterdam over samenwerking zijn in een ver gevorderd stadium. In 2014 
wordt ook de samenwerking met andere Stichtingen verder voortgezet en uitgewerkt.  

Dit eerste jaarverslag geeft een zo volledig mogelijk beeld van de financiële situatie 
en ontwikkelingen van 2013 en geeft inzicht in de  stand van zaken van de huidige 
projecten. Zonder de grote inzet van Carlijn, Floor en Kim was het niet zover gekomen en 
met de hulp van Peter Mutale hebben we in Oeganda veel ervaring opgedaan, waar we 
verder mee kunnen. Namens het bestuur wil ik de CLV ambassadeurs en allen die ons in dit 
eerste oprichtingsjaar hebben gesteund bedanken. Geen enkele stichting, ook wij niet, 
kunnen  zonder enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Wij zijn goed op weg.  

Cees Gouw 
Voorzitter Stick2Uganda 
12 januari 2014 

“Toch hebben wij 
als bestuur 
verbaasd gestaan 
over de eerste 
successen. 
Jongeren kijken bij 
het opzetten van 
duurzame 
projecten en 
sociaal 
ondernemerschap 
door een westerse 
bril. Eenmaal in 
Oeganda merken 
ze dat de 
werkelijkheid vaak 
anders is, Dit leidt 
tot nieuwe 
inzichten en 
ideeën; iets waar 
wij elke keer weer 
enthousiast van 
worden” 
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Algemene informatie 
 
Voor u ligt het Financieel Jaarverslag 2013 van de Stichting Stick2Uganda. De 
stichting is opgericht op 11 maart 2013 te Lunteren en is ingeschreven onder nummer 
57442614 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

Doel en geldmiddelen 
Gaandeweg dit oprichtingsjaar zijn de doelstellingen van de stichting ontwikkeld.                         
De algemene doelstellingen van de Stichting worden beschreven in artikel 2 van de statuten: 

‘De stichting heeft ten doel het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten ter bevordering 
van lokale gemeenschappen in Oeganda, alsmede het stimuleren van kennisoverdracht 
door onderwijs en uitwisseling, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’ (Artikel 2, Statuten Stick2Uganda). 

In de oprichtingsstatuten zijn de verschillende typen inkomsten voor de stichting vastgesteld.  
De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: 
-  gelden ingebracht bij oprichting; 
-  donaties; 
-  subsidies en sponsorgelden; 
-  verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; 
-  inkomsten en revenuen die de Stichting verkrijgt door de van haar uitgaande 

activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; 
-  overige baten. 

Bestuurssamenstelling 
Op 31 december 2013 bestond het bestuur van de stichting uit: 

x Cees Gouw, Voorzitter 

x Kim Wijnen, Secretaris 

x Carlijn Gouw, Penningmeester 

x Floor van der Kemp, Algemeen bestuurslid  
 

ANBI Certificering 
 

Op 3 juli 2013 heeft de Belastingdienst de aanvraag voor de ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) goedgekeurd. Deze aanmerking zal met terugwerkende kracht ingaan op de 
startdatum van onze stichting, 11 maart 2013. Deze aanmerking geeft donateurs de 
mogelijkheid hun giften af te trekken van de inkomstenbelasting (IB) of 
vennootschapsbelasting (VPB). Naast dit voordeel zijn er ook nog andere 
belastingvoordelen:  

Ȉ Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en 
schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang, en   

Ȉ Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger 
geen schenkbelasting te betalen. 
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Doelstellingen 
 
Het verhaal achter de naam Stick2Uganda staat symbool voor het doel van onze 
stichting.  

Het doel van de stichting als een estafetterace. 

De naam van onze stichting refereert naar de estafette, een hardloop onderdeel waarbij een 
afstand wordt afgelegd door een team van lopers. Tijdens de race geeft een loper een stokje 
door aan de volgende om zo door teamwork de eindstreep te bereiken. Doordat iedereen 
een deel van de afstand aflegt kunnen de lopers alleen door samen te werken  de finish 
bereiken. Het behalen van de finish zonder het stokje leidt tot diskwalificatie van het hele 
team. 

Voor onze stichting staat de estafetterace symbool voor het opzetten van projecten Bij 
projecten geloven wij als stichting in een holistische aanpak en het belang van het verbinden 
van verschillende aspecten van een project  zoals onderwijs, gezondheidzorg, welzijn, 
voedsel en ondernemerschap. Dit betekent dat wij op projectbasis sociaal ondernemerschap 
ondersteunen. Dit zijn ondernemers die op hun beurt bijdragen aan lokale non-profit 
instellingen zoals bijv. een school of een kliniek. Hierbij staat centraal dat succes alleen 
bereikt wordt door intensieve samenwerking met de lokale bevolking waardoor kennis niet 
aan het eind van de rit verloren gaat. 

1. Lange termijn visie 

De naam Stick2Uganda komt voort uit het woord 'Stick!', de kreet die een loper gebruikt als 
hij/zij het stokje overgeeft tijdens de race. Door deze kreet weet de volgende renner dat het 
moment daar is om zijn deel van de race te lopen. Ook is het een verwijzing naar de 
Engelse uitdrukking: “If you want to reach your goal you have to stick to it”.  

Als stichting willen wij ons een langere tijd met een project verbinden. Op basis van lokale 
ideeën over het oplossen van problemen en initiatieven van de plaatselijke bevolking, willen 
wij met kennis en financieel projecten ondersteunen. Hier is een lange termijn visie voor 
nodig. Ook vraagt het doorbreken van culturele barrières en het opbouwen van wederzijds 
begrip en respect.  

2. Samenwerking 

Al in de eerste maanden na de oprichting zijn wij actief op zoek gegaan naar partners die 
ervaring en kennis hebben met het opzetten en begeleiden van projecten in Oeganda. Wij  
hebben gemerkt dat veel partijen open staan voor kennisdeling, identificatie en 
cofinanciering van projecten. Hierdoor wordt niet alleen ons blikveld verruimd, ook kunnen 
wij  veel verschillende expertises verbinden aan onze projecten.  
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3. Kennisoverdracht 

De stichting heeft een sterke verbinding met onderwijs zowel in Oeganda als in Nederland. 
In Nederland zijn er samenwerkingsverbanden met organisaties voor VO en HBO. Door 
leerlingen en studenten in Nederland en Oeganda te betrekken bij projecten wil de stichting 
bewustzijn creëren voor ontwikkelingsproblematieken en het ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven  en inzichten stimuleren. Zowel de stichting als de studenten profiteren van deze 
samenwerking. Studenten kunnen met hun kennis en het uitvoeren van onderzoek een 
bijdrage leveren aan projecten, en de stichting biedt studenten op haar beurt de 
mogelijkheid voor om hun kennis in de praktijk toe te passen. 
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Activiteiten in Boekjaar 2013 
 
Het afgelopen kalender jaar zijn veel ideeën van de Stichting Stick2Uganda succesvol 
uitgevoerd. De highlights van 2013 staan hieronder kort beschreven, samen met 
toekomstige activiteiten.  

Oprichting Stick2Uganda 
In juli 2012 gaat een groep uit Poortugaal met de reisorganisatie Livingstone naar Ttula, 
Oeganda. Na deze reis ontstaan plannen om met een eigen organisatie Ttula en Happy 
Times verder te ondersteunen. Begin november is  er een naam en een emailadres voor 
een stichting i.o. en zijn er vier bestuursleden gevonden. Met dat halverwege november het 
Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) het plan opvat om de komende vijf jaar Ttula te 
ondersteunen, zijn de fundamenten voor de stichting gelegd.   

Op 27 januari in Lunteren komt het toekomstige stichtingsbestuur voor de eerste keer bijeen. 
In die vergadering worden de statuten vastgesteld die op 11 maart 2013 met medewerking 
van CMS Derks Star Busmann passeren. Kort hierna wordt ook de ANBI-certificering 
aangevraagd. Op 3 juli 2013 heeft de Belastingdienst de stichting Stick2Uganda vanaf de 
oprichtingsdatum de ANBI status verleend. Op 18 maart wordt door een van de CLV 
ambassadeurs, Noa Harder, een logo ontwikkeld en op 26 maart wordt een ING rekening 
geopend. 

Bestuur 
Bij oprichting bestaat het bestuur uit: Cees Gouw (voorzitter), Kim Wijnen (secretaris), 
Carlijn Gouw (penningmeester) en Floor van der Kemp (algemeen bestuurslid). Dit bestuur 
is in het afgelopen jaar op: 27 januari, 6 februari, 25 juni, 21 augustus en 28 december 
bijeengekomen. Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten dat Paul van Zijderveld 
ook deel uit gaat maken van het bestuur als algemeen bestuurslid.  

Stick2Uganda CLV project 
Begin 2013 start voorzitter Cees Gouw met de introductie van het project Stick2Uganda 
CLV. Op maandag 8 januari informeren Cees en Peter Mutale, alle docenten van het CLV 
en de bovenbouwleerlingen (klas 3 en hoger) over Ttula en de mogelijkheid om 
ambassadeur van de stichting te worden en in oktober 2013 naar Oeganda te gaan. Na 
deze presentaties melden 35 leerlingen en 6 docenten zich d.m.v. een motivatiebrief aan 
voor dit project. Alle leerlingen worden uitgenodigd om op 30 januari in twee gesprekken hun 
motivatie toe te lichten. Het gesprek in het Nederlands is met Elly Bakker (sector directeur 
H/V) en Albert Spits (afdelingsleider onderbouw) en gaat over schoolzaken. Het andere 
gesprek is in het Engels wordt gehouden met Kim Wijnen, Peter Mutale en Carlijn Gouw. 
Daarna worden 9 gelukkigen gekozen en worden op 12 februari tijdens een eerste 
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informatie bijeenkomst bijgepraat over de plannen. Ook worden er, na gesprekken met Cees 
Gouw en Elly Bakker, drie docenten gekozen. 

CLV Ambassadeurs 

De Stick2Uganda CLV ambassadeurs zijn: Suzanne Treffers (H3), Amy van den Broek (H4), 
Chrissy van Dijk (H4), Femke Kommerie (H4), Noa Harder(V4), Merijn van de Meene (V4), 
Tessa Kieft (V4), Diederik Bos (V5), Ard Suverein (V5) en vier docenten Natasja Anbeek-
van Asselt,  Wouter Fondse, Hielke Wynia, en Cees Gouw. 

Na een tweede bijeenkomst op 11 maart komen de CLV ambassadeurs wekelijks bij elkaar 
om verschillende geld inzamelingsacties en de grote CLV project/actiedag op 31 mei voor te 
bereiden. Tijdens het CLV Open huis op 1 februari, wordt met een collectebus al € 106,65 
opgehaald en op 14 februari wordt een Valentijnactie georganiseerd waarbij de 
ambassadeurs in school Valentijn lolly’s verkopen. 

Stick2Uganda CLV actiedag 

Op zondag 21 april bezoeken de CLV ambassadeurs de Oeganda dag in de Rai 
Amsterdam, een dag waar stichtingen en organisaties die allemaal betrokken zijn bij 
ontwikkelingsprojecten in Oeganda met lezingen en een informatiemarkt elkaar informeren. 
De ambassadeurs doen veel contacten op die worden ingezet bij de project/actiedag op het 
CLV op 31 mei. Doel van deze dag is het betrekken van leerlingen en docenten bij het 
Stick2Uganda CLV project door gezamenlijk geld in te zamelen en lessen te volgen over 
ontwikkelingssamenwerking. De totale opbrengst van de actiedag  is meer dan  € 16.000.  

De ambassadeurs reizen naar Ttula 

Op 27 mei, 12 september en 7 oktober worden ouderavonden voor de reis gehouden 
waarbij volop vragen konden worden gesteld over de reis (met Livingstone-reizen) en de 
projecten/plannen (Stichting Stick2Uganda) ter plaatse. De ambassadeurs verzorgen ook 
presentaties in hun eigen kring. Zo is er op 16 juni een presentatie door Tessa Kieft en Amy 
van den Broek in de Petrakerk in Veenendaal. Helaas wordt ook tijdens deze maanden 
duidelijk dat één van de ambassadeurs om gezondheidsredenen niet mee kan naar 
Oeganda.  

Kim Wijnen en Carlijn Gouw reizen naar Oeganda om de reis van de ambassadeurs voor te 
bereiden. Vanaf 13 september bezochten zij met Peter Mutale in 3 weken vele projecten en 
werden contacten gelegd met o.a. de Nederlandse ambassade, lokale bedrijven zoals 
Bbrood en andere internationale organisaties. Er wordt een 12-daags programma en een 
buddy-systeem opgezet waarbij de CLV ambassadeurs worden gekoppeld aan leerlingen 
van de hoogste klas  van Happy Times. In voorbereiding op de CLV reis worden door de 
ambassadeurs opdrachten gemaakt, presentaties voorbereid en brieven uitgewisseld.  

Vlak voor de herfstvakantie op 12 oktober vertrekken ambassadeurs voor 13 dagen naar 
Oeganda onder begeleiding van Peter Mutale en Cees Gouw. Alle reis ervaringen en foto’s 
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verschijnen in een weblog op de website www.clv.nl en van www.stick2uganda.nl en op 
Facebook waardoor medewerkers, ouders en leerlingen van het CLV en andere 
belangstellenden alles op de voet kunnen volgen. Na de reis staan de CLV ambassadeurs 
elke maandag nog stil bij alle indrukken van de reis. Verschillende ambassadeurs geven aan 
nauw betrokken te willen blijven bij het verder uitbouwen van de stichting. 

Publiciteit 
Al in januari zetten Kim Wijnen en Carlijn Gouw een wordpress-website op. In maart/april 
2013 wordt deze website vervangen door een professionele website gemaakt door Frank 
Anbeek en starten de CLV ambassadeurs een Facebook pagina. Met name tijdens de reis 
van de ambassadeurs hebben de website en Facebook veel traffic. Het CLV heeft in 2013 
ook veel ruimte vrijgemaakt op hun website voor nieuwsberichten.  

Ook zijn er veel artikelen in plaatselijke kranten en websites van kranten. Er zijn artikelen in 
de Veenendaalse krant (26 jan), Rijnpost (30 jan), de Kaap & Stichtse Courant (5 jun) en de 
Lunterse krant (15 nov.), Ook is er een film van de eerste Oegandareis op you tube en een 
eigen website voor het cake-bak initiatief van Natasja.  

Samenwerkingen 
In juli 2013 gaat de stichting Stick2Uganda een samenwerkingsverband aan met de stichting 
Child of Uganda, een stichting die zich specifiek richt op hulp aan Oegandese kinderen. De 
samenwerking bestaat uit kennisuitwisseling, het identificeren en cofinanciering van 
projecten, wederzijds advies en het gezamenlijk aangaan van nieuwe 
samenwerkingsverbanden. Stick2Uganda werkt ook samen met de kerk in Rhoon en 
Poortugaal, die projecten sinds de eerste reis in 2012 blijft steunen, de Hogeschool 
Rotterdam en natuurlijk het CLV. 

Buiten Nederland zijn samenwerkingsverbanden ontstaan met verschillende mensen en 
organisaties in Oeganda. Om projecten in Oeganda beter te kunnen begeleiden en volgen, 
is de Stick2Uganda Foundation UG opgericht. Ook heeft de Nederlandse ambassade in 
Oeganda hun netwerk aan ons beschikbaar gesteld.   

Toekomst visie 
In 2014 wil het bestuur inzetten op het verbinden van enthousiaste en betrokken jongeren 
met specifieke kwaliteiten aan de stichting. Met Paul van Zijderveld als nieuw bestuurslid is 
hiermee een eerste stap in deze richting gezet. Ook zoeken wij naar 
samenwerkingsverbanden met scholen, bedrijven, stichtingen en verenigingen. Het HBO 
minor project International Aid and Development (MINICOIAD) dat samen met de Stichting 
Tear, Arcadis, Stichting Child of Uganda, het CLV en de Hogeschool Rotterdam wordt 
ondersteund, is hiervan een voorbeeld. Ook zijn wij betrokken bij het ontwikkelen van een 
talentrichting Aid and Trade, hulp en handel op het Christelijk Lyceum Veenendaal. Deze 
plannen worden verder uitgewerkt in ons beleidsplan. 
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Financiële grondslagen 
 
Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en de schulden opgenomen tegen de 
nominale waarden. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van 
activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.  

Bezoldiging bestuurders 
 

De bestuurders van de stichting genieten geen beloning voor de door hen uitgeoefende 
werkzaamheden. 

Personeel, ambassadeurs en vrijwilligers 
 

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Wel hebben er in het afgelopen jaar 
verschillende groepen een bijdrage geleverd aan de stichting en aan haar activiteiten. Aan 
het begin van het jaar zijn 12 ambassadeurs geselecteerd die zich hebben ingezet voor 
naamsbekendheid en fondswerving op het CLV en in de omgeving van Veenendaal.  

Vreemde valuta 
 
De uit transacties in vreemde valuta voortvloeiende kosten en opbrengsten, respectievelijk 
vorderingen en schulden, worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum, 
respectievelijk balansdatum. Koersverschillen worden onder de financiële baten of lasten ten 
gunste respectievelijk ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 

 
Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 

De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 
hebben. De verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. 
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Balans & Winst- en verliesrekening 
 
Op basis van de aanwezige gegevens is de jaarrekening samengesteld onder toepassing 
van de grondslagen voor financiële verslaggeving. Conform de verantwoordelijkheid die het 
stichtingsbestuur op zich heeft genomen, is de jaarrekening 2013 met toelichting van het 
bestuur van de stichting Stick2Uganda te Lunteren samengesteld. 

De financiële verslaggeving in deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2013 en de winst- en verliesrekening over het financieel jaar 2013 lopend van 11 maart 
2013 (datum oprichting) tot en met 31 december 2013: 

 

Balans 2013 

 
  

Financiële activa 1.163,00 
Microkrediet verstrekt aan P. Wagaba 1.160,0 
Koersresultaat (ongerealiseerd) 3,00 

Totaal vaste activa 1.163,00 

Vorderingen 413,30 
Nog te ontvangen bedragen 372,89 
Rekening Courant Cees Gouw 40,41 

Liquide middelen 7.981,39 
Kas 971,39 
Spaarrekening 7.010,00 

Totaal vlottende activa 8.394,69 

    

Totaal Activa 9.557,69 

 
  

Eigen vermogen 9.557,69 
Resultaat boekjaar 9.557,69 

Totaal vaste passiva 0 

Overige vlottende passiva 0 
Totaal vlottende passiva 0 

    

Totaal Passiva 9.557,69 
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W&V-rekening  2013 

    

CLV project 35.448,71 
Actiedag 31 mei '13 19.828,06 
Oegandareis oktober '13 14.400,00 
Overige opbrengsten t.b.v. CLV project 1.220,65 

Overige donaties 4.854,80 
Donatie Poortugaal Livingstone reis 3.854,80 

Donatie N. Anbeek t.b.v. Activiteiten P. Wagaba 1.000,00 

Totaal inkomsten 40.303,51 
    

Personeelskosten 1.763,85 
Onbelaste vergoedingen P. Mutale 1.260,00 
Reiskosten vergoeding 503,85 

Project kosten 27.876,11 
Kosten CLV Reis '13 25.333,53 
Kosten CLV Actiedag 31 mei '13 1.345,00 
Kosten overige projecten 1.197,58 

Algemene Kosten 985,56 
Oprichtingskosten 702,42 

Relatiegeschenken 283,14 

Totaal kosten 30.625,52 
    

EBITDA 9.677,99 

Rente- & financieringskosten (-/-) 123,30 
Bankkosten 93,80 
Valutakosten 3,50 
Administratiekosten 26,00 

Rente- & financieringsopbrengsten (+/+) 3,00 

Koersresultaat (ongerealiseerd) 3,00 

Resultaat voor belastingen 9.557,69 

    

Netto resultaat 9.557,69 
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Toelichting op jaarcijfers 
Toelichting op Balans 

Financiële vaste activa 
Financiële activa 1.163,00 

Microkrediet verstrekt aan P. Wagaba 1.160,0 
Koersresultaat (ongerealiseerd) 3,00 

 

Verstrekte microkrediet P. Wagaba 

Op 11 december 2013 hebben wij ter ondersteuning van de activiteiten van Peter Wagaba 
en de school Happy Times in Ttula een microkrediet lening uitgegeven. Deze lening heeft 
een rentepercentage van 5% op jaarbasis, met 2014 als basisjaar. De lening zal over een 
periode van 4 jaar worden terugbetaald zonder een vastgesteld aantal betalingstermijnen.  

Koersresultaat (ongerealiseerd) 

Het koersresultaat heeft betrekking op de uitgegeven lening voor Peter Wagaba. Deze is 
berekend door de koers per 11 december 2013 af te zetten tegen de koers van 31 
december 2013 en kwam uit op een positief verschil door de stijging van de waarde van de 
euro. 

Overlopende activa 
Vorderingen 413,30 

Nog te ontvangen bedragen 372,89 
Rekening Courant Cees Gouw 40,41 
    

Nog te ontvangen bedragen 372,89 
Nog te ontvangen kosten souvenirs ambassadeurs  372,89 

    
Rekening Courant Cees Gouw 40,41 

 

Nog te ontvangen bedragen 

De nog te ontvangen bedragen zijn voorgeschoten souvenirs kosten. Deze souvenirs waren 
aangeschaft door de CLV ambassadeurs tijdens de reis naar Oeganda. Deze kosten zijn 
voorgeschoten door Cees Gouw en zijn in de balans met de rekening courant van Cees 
Gouw verrekend.  

Rekening courant Cees Gouw 

Voor de oprichtingsdatum heeft de voorzitter Cees Gouw betalingen via zijn persoonlijke 
rekening afgehandeld. Deze inkomsten en uitgaven zijn bijgehouden en in de 
stichtingsboekhouding verwerkt. De in 2014 nog te ontvangen bedragen van, en nog te 
betalen bedragen aan Cees Gouw zijn verrekend met deze rekening courant rekening.  
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Liquide middelen 
Kas en Spaarrekening 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. 

Toelichting op Winst- en verlies rekening 

CLV project 
CLV project 35.448,71 

Actiedag 31 mei '13 19.828,06 
Oegandareis oktober '13 14.400,00 
Overige opbrengsten CLV project 1.220,65 

    

Actiedag 31 mei '13 19.828,06 

Stortingen actiedagopbrengsten 3-6-13 tm 4-10-13 19.945,37 

-/- Saldering schoonmaakkosten CLV rekening* (117,31)* 

    
Oegandareis oktober '13 14.400,00 

Stortingen CLV ambassadeurs € 1.200, - 14.400,00 

    
Overige opbrengsten CLV project 1.220,65 

Collecte CLV Open dag 106,65 

Survivalrun Ard Suverein 464,00 

CLV Valentijns actie 650,00 

 
*Het CLV heeft een aparte project/actierekening. Deze rekening bedroeg op 4-10-2013 € 319,30. 
Rekening houdend met de gemaakte schoonmaakkosten op de project/actiedag van 31-05-2013 van 
€117,31 heeft het CLV een gesaldeerd bedrag van € 319,30 - € 117,31 = € 201,99 gestort. 

CLV project 

Het CLV project is het eerste project van de stichting en tevens de hoofdactiviteit 2013. De 
projectinkomsten zijn in drie categorieën onderverdeeld. 

 (i) Actiedag 31 mei ‘13 
De opbrengsten gerelateerd aan de actiedag, gehouden op 31 mei 2013 op het CLV, komen 
uit de talloze kleine acties die de CLV leerlingen hebben opgezet. Ook is er tijdens deze dag 
een estafette race georganiseerd waar veel geld mee op is gehaald. 

 (ii) Oegandareis Oktober ‘13 
Deze opbrengsten omvatten de kosten van de reis die de CLV ambassadeurs in oktober 
2013 hebben gemaakt. Deze kosten zijn deels doorgeboekt naar de Stichting Livingstone 
voor de voorbereiding van de reis en boeking van de tickets naar Oeganda en is ook deels 
gebruikt voor de organisatie van projecten tijdens de reis. 
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 (iii) Diverse opbrengsten CLV project 
Onder deze posten vallen een aantal specifieke, soms individuele, acties en sponsoring 
activiteiten die naast de officiële prject/actiedag van 31 mei zijn uitgevoerd. Hieronder vallen 
de survivalrun georganiseerd door Ard Suverein en twee CLV inzamelingsacties: een 
collecte voor de stichting op de Open dag van het CLV en een lollyverkoop tijdens de 
Valentijnsdag op het CLV. 
 
Overige donaties 

Doordat de stichtingsactiviteiten al voor de officiële oprichtingsdatum van start gingen heeft 
de voorzitter Cees Gouw verschillende betalingen via zijn persoonlijke rekening 
afgehandeld. Deze inkomsten en uitgaven zijn bijgehouden en in de stichtingsboekhouding 
verwerkt zodat alle financiële activiteiten die te maken hadden met de Stichting zichtbaar 
zijn in de financiële verslaggeving. De in 2014 nog te ontvangen bedragen van, en nog te 
betalen bedragen aan Cees Gouw zijn verrekend met deze rekening courant rekening. 

Personeelskosten 
Personeelskosten 1.688,85 

Onbelaste vergoedingen P. Mutale 1.260,00 
Reiskosten vergoeding 428,85 

    
Onbelaste vergoedingen P. Mutale 1.260,00 

Project support P. Mutale € 180,- Apr '13-Okt '13  1.260,00 

    
Reiskosten vergoeding 503,85 

Vergoeding reiskosten P. Mutale i.v.m. CLV presentaties 375,00 

Vergoeding reiskosten gastdocenten S2U CLV Actiedag** 128,85** 

 
**De vergoeding voor de gastdocenten betreft de reiskosten van 6 gastdocenten die tijdens de 
Stick2Uganda Actiedag les hebben gegeven aan de CLV leerlingen. Voor deze lessen ontvingen zij 
verder geen vergoeding. 

Onbelaste vergoedingen P. Mutale 

Voor de voorbereiding, begeleiding en afwikkeling van de CLV reis in de maanden april tot 
en met oktober 2013 heeft Peter Mutale een vergoeding gekregen van € 180,- per maand. 
Deze kosten vallen onder de gemaakte kosten voorafgaand, tijdens en na de CLV reis. 

Reiskostenvergoeding 

Reiskostenvergoedingen zijn uitbetaald aan Peter Mutale voor zijn reiskosten gemaakt in 
Oeganda en in Nederland. Dit betreft de reizen naar projecten in Oeganda en gemaakte 
kosten voor de planning van de CLV reis. Naast Peter Mutale zijn de reiskosten van de 
gastdocenten tijdens de CLV actiedag op 31 mei ook vergoed. Deze zijn ook in deze post 
opgenomen. 
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Projectkosten 
Project kosten 27.876,11 

Kosten CLV Reis '13 25.333,53 
Kosten CLV Actiedag 31 mei '13 1.345,00 
Kosten overige projecten 1.197,58 

    

Kosten CLV Reis '13*** 25.333,53*** 

Projectplanning en uitvoering 3.710,54 

Reiskosten en Excursiekosten 3.422,40 

Doorbelaste kosten Livingstonereis en Livingstone project 18.200,59 

    
Kosten CLV Actiedag 31 mei '13 1.345,00 

Vergoeding djembe en danslessen S2U Actiedag 1.345,00 

    
Kosten overige projecten 1.197,58 

Vergoeding activiteiten P. Mutale Happy Times 1.197,58 

 
***De kosten specificaties van de CLV reis zijn in detail uitgewerkt in een aparte verantwoording. Deze 
informatie is bij het bestuur beschikbaar en kan worden opgevraagd. 

Kosten CLV-reis 

Een groot deel van de kosten voor de CLV reis hebben betrekking op de doorbelaste kosten 
aan Livingstone Werkreizen. Deze reisorganisatie heeft  de reis voor de ambassadeurs 
georganiseerd. Verder vallen verschillende algemene projectkosten die in Ttula zijn gemaakt 
(o.a. voor een plafond van de basisschool Happy Times) onder deze post. Daarnaast heeft 
de stichting kosten gemaakt met de voorbereidingen die het bestuur heeft getroffen voor 
deze reis. De kosten specificaties van de CLV reis zijn in detail uitgewerkt in – Bijlage I – 
Project verantwoording Stick2Uganda CLV Project. 

Kosten CLV-project/actiedag 

Tijdens de CLV project/actiedag zijn er in de gymzaal een hele dag djembe- en danslessen 
verzorgd. Deze lessen werden gegeven door professionele docenten die voor de hele dag 
zijn ingehuurd. De kosten zijn in deze post verwerkt. 

Kosten overige projecten 

Onder overig projecten valt het lokale project Happy Times basisschool in Ttula, Oeganda 
dat gedurende dit oprichtingsjaar is gesteund. De projectkosten zijn gemaakt ter 
ondersteuning van Peter Wagaba om de voortgang van het project te waarborgen.  
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Algemene kosten 
Algemene kosten 985,56 

Oprichtingskosten 702,42 
Relatiegeschenken 283,14 

    
Oprichtingskosten 702,42 

Oprichtingskosten Stick2Uganda locatie in Oeganda 702,42 
    
Relatiegeschenken 283,14 

DVD en geschenken voor gastdocenten CLV Actiedag 283,14 

 
Oprichtingskosten 

Voor de oprichting van de lokale NGO Stick2Uganda Foundation UG zijn kosten gemaakt. 
Dit betreft kosten voor het vastleggen van de naam en het opstellen van de statuten.  

Relatiegeschenken  

De vrijwilligers die de gastlessen tijdens de CLV-actiedag hebben verzorgd kregen als dank 
een relatiegeschenk van de Wereldwinkel. 

Rente- & financieringskosten 
Rente- & financieringskosten 123,30 

Bankkosten 93,80 
Valutakosten 3,50 
Administratiekosten 26,00 

    

Bankkosten 93,80 
Stortingskosten eigen rekening  C. Gouw 93,80 

    
Valutakosten 3,50 

Transactiekosten opname Douanegeld $750, - 3,50 

    
Administratiekosten 26,00 

Legal fees uitgifte microkrediet P. Wagaba 26,00 

 
Bankkosten 

Bij verschillende geldtransacties zijn kosten gemaakt. Deze kosten bestaan uit 
stortingskosten op Nederlandse rekeningen, en uit kosten voor transacties van een  
Nederlandse bankrekening naar een Oegandese bankrekening.  

Valutakosten 

Dit zijn kosten voor het omwisselen van euro’s voor de visums van de ambassadeurs. 

Administratiekosten 

De administratiekosten bestaan uit de legal fees en kosten voor het opstellen van de lening 
die is gegeven aan Peter Wagaba.  
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Contactinformatie 
 
Voor additionele informatie over onze huidige en toekomstige projecten en activiteiten kunt u 
onze website bezoeken of contact zoeken met een van onze bestuursleden: 

 

 

Cees Gouw 
Voorzitter 
Tel 0318-485574 
C.Gouw@planet.nl 

 

Carlijn Gouw 
Penningmeester 
Tel 06-17061629 
C.A.Gouw@gmail.com 

 

Kim Wijnen 
Secretaris 
Tel 06-11453645 
K.wijnen19@gmail.com 

 

Floor van der Kemp 
Algemeen bestuurslid 
Tel 06-11004086 
Vdkemp@kabelfoon.nl 

    

 

Bedrijfsgegevens 
Stichting Stick2Uganda 
Valkseweg 19 
6741 ZK Lunteren 
Tel 0318-485574 
KvK 57442614 
RSIN/fiscaal nummer 852581804 
Rek nr NL70ING8200886 
www.Stick2Uganda.com 
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