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Voorwoord 
 
Voor u het derde jaarverslag van de Stichting Stick2Uganda. In dit jaarverslag het resultaat 

van het derde jaar na de start, activiteiten van het tweede team van de ambassadeurs 

Stick2Uganda CLV, de actiedag op het CLV, de eerste keer Oegandadag en het verblijf van 

bestuurslid Paul van Zijderveld van meer dan 6 maanden in Kampala. Paul van Zijderveld 

heeft met zijn verblijf in Oeganda ervaren op welke wijze sustainability and selfsupporting 

development in Ttula (Kampala) op gang kan komen en het sociale netwerk rondom Happy 

Times kan worden versterkt.  

Ook in dit jaarverslag geen kant en klare projecten met klinkende resultaten. De praktijk 

blijkt altijd weer anders dan we met de uitwerking van ideeën hadden willen realiseren. Met 

name de tweede reis met de CLV ambassadeurs naar Ttula en Jjaja Banga heeft veel 

nieuwe inzichten opgeleverd over de wijze waarop Nederlandse en Oegandese jongeren 

met elkaar in contact komen en welke rol verwachtingen daarbij spelen. De voorbereiding 

voor deze tweede reis heeft veel tijd en energie gevraagd waarbij onze dank met neme 

uitgaat naar de ambassadeurs 2013 (Noa Harder, Diederik Bos, Femke Kommerie en 

Merijn van de Meene). Ook verdienen de docenten van het CLV die als begeleiders met de 

tweede reis zijn meegedaan, alle lof.  

Dit jaar is in alle opzichten een vervolg geweest naar de beste aanpak voor onze stichting 

voor het ondersteunen van projecten in Oeganda. De resultaten van de tweede reis van 

Stick2Uganda CLV en de ervaringen van de jonge ambassadeurs van Stick2Uganda zijn 

daarbij van grote waarde.  In Ttula en Jjaja Banga hebben deze ambassadeurs en 

docenten/begeleiders ervaren dat hun inzicht en inzet daadwerkelijk een verschil kan 

maken.  

Volgende projecten zijn al in ontwikkeling. “Aid & Trade, hulp en handel” op het CLV krijgt 

langzaam vorm. Volgende cursus start in de brugklas een module sociaal ondernemen. 

Samenwerkingsverbanden met bedrijven, stichtingen en Universiteiten/Hogescholen 

kunnen verdere ontwikkelingen ondersteunen.  

Dit derde jaarverslag geeft een zo volledig mogelijk beeld van de financiële situatie en 

ontwikkelingen in 2015.  Het bestuur wil alle betrokkenen, de Stick2Uganda CLV 

ambassadeurs en iedereen die ons hebben gesteund bedanken. Geen enkele stichting, ook 

wij niet, kan zonder enthousiaste en betrokken vrijwilligers.  

Cees Gouw 

Voorzitter Stick2Uganda 

25 februari 2016 

 

 

“Ook in dit 

jaarverslag geen 

kant en klare 

projecten met 

klinkende 

resultaten. De 

praktijk blijkt altijd 

weer anders dan 

we met de 

uitwerking van 

ideeën hadden 

willen realiseren.” 
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Algemene informatie 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2015 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 

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 2015 bestaat het bestuur van de stichting uit: 

 Cees Gouw, Voorzitter 

 Kim Wijnen, Secretaris 

 Paul van Zijderveld, Penningmeester 

 Floor van der Kemp, Algemeen bestuurslid  

 Hielke Wynia, Algemeen bestuurslid 

 

ANBI Certificering 
 

De Stichting Stick2Uganda is vanaf haar oprichting ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling) gecertificeerd. 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:  

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en 

schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang, en   

• 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 Olympische sport estafette, waarbij een 

afstand wordt afgelegd door een team van lopers. Tijdens de race geeft een hardloper 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 zoals onderwijs, gezondheid, hygiëne, 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 scholen of een kliniek. waarbij succesvol ondernemen is als er intensief 

wordt samengewerkt 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 tijd en energie.  

2. Samenwerking 

Al in de eerste maanden na de oprichting zijn wij actief op zoek gegaan naar partners die de 

ervaring en kennis hebben met het opzetten en begeleiden van projecten in Oeganda. Wij  

hebben gemerkt dat veel partijen open staan voor kennisdeling, en de identificatie en 

cofinanciering van projecten. Hierdoor wordt ons blikveld verruimd en zijn er nu al veel 

verschillende expertises verbonden 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 connecties met het middelbaar- en het hoger beroepsonderwijs. Door 

leerlingen en studenten in Nederland en Oeganda te betrekken bij projecten wil de stichting 

bewustzijn creëren voor ontwikkelingsproblematiek en de ontwikkeling van nieuwe 

initiatieven stimuleren. Beide partijen 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 2015 
 

Bestuur 

Het bestuur is in het afgelopen jaar op: 4 maart en op 10 september bijeengekomen. 

Onderwerpen waren: financiële ondersteuning van Happy Times, actie- en Oegandadag  en 

de voorbereiding van de reis en de reis van de Stick2Uganda CLV ambassadeurs naar 

Oeganda.   

Financiële ondersteuning Ttula  

De activiteiten in Ttula hebben met het verblijf van Paul van Zijderveld in Ttula en zijn 

begeleiding meer vorm en inhoud gekregen. Nog steeds laat de overzichtelijkheid en de 

financiële stabiliteit van de primary school van Peter Wagaba Happy Times te wensen over. 

Ondersteuning is er door eenmalig de salarissen van de leerkrachten van Happy Times te 

betalen en sponsoring van de speechday. Wij hebben een zestal computers aan Happy 

Times gegeven en ook de Head Master heeft er een gekregen. Gestructureerd 

computeronderwijs is nog niet van de grond gekomen. Samen met Paul en de 

ambassadeurs van Stick2Uganda CLV 2015 wordt ingezet op andere projecten in Ttula om 

de sociale cohesie van de wijk rondom Happy Times te versterken.   

Stick2Uganda CLV  

Het project Stick2Uganda CLV is een nieuwe fase ingegaan. Meer ambassadeurs, meer 

inhoud. De nieuwe grotere groep Stick2Uganda CLV ambassadeurs 2015 komen elke 

donderdag, samen met de CLV docenten Rosanne, Denise, Hielke, Natasja, Wouter en 

Cees in de Grote Pauze bijeen. O.a. de voorlichting tijdens het CLV Open Huis en de CLV 

Valentijn actie 2015 zijn door hen opgepakt. Ook zijn zij actief betrokken geweest bij de 

organisatie van de actie- en Oegandadag op het CLV. Daarnaast zijn er inhoudelijke 

voorlichtingen geweest met medewerking o.a. vanuit de RUW. In oktober is zijn de 

Stick2Uganda CLV ambassadeurs 2015 naar Oeganda gegaan.   

Stick2Uganda CLV Ambassadeurs 2015 

Deborah Brouwer  
Lonneke van der Wel  
Jette Dirksen  
Jeroen Timmer  
Sandra van den Berg  
Trix Ingargiola  
Tim Bouman  
Merel Schumacher  
Jeroen Bobeldijk  
Dilay Çayirci  

Jonathan Schoonhoven  
Esmee van der Maas  
Nynke Kuus  
Leon Arends  
Laura Burgers  
Camiel Broekhuis  
Nikki Hubers  
Myrthe Keuning  
Britt Hoencamp  
Jochem Hak  
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PKN Rhoon/Poortugaal 

Bestuurslid Floor van de Kemp  heeft  op 15 februari in de Hervormde Kerk in Poortugaal 

een benefietdienst o.l.v. Ds. Erwin de Jongh georganiseerd. Het koor Sparkling Voices en 

het IJE koor verleenden medewerking. 

Verblijf Paul van Zijderveld in Oeganda 

Bestuurslid Paul van Zijderveld is in 2015 voor een periode van twee keer drie maanden in 

Oeganda geweest. Hij verbleef in een appartement in Ttula, niet ver van Happy Times. In 

deze periode heeft hij veel ervaring opgedaan en zich intensief bezig gehouden met de 

begeleiding van projecten van de Stichting Stick2Uganda en de Stichting Child of Uganda. 

PR/Publiciteit 

De website is verschillende keren bijgewerkt en bevat veel informatie over de Stichting en 

haar activiteiten. Toch zijn voor communicatie en het volgen van evenementen andere 

vormen van sociale media belangijker. 

De Stick2Uganda Facebook pagina wordt veel bezocht.. Dit komt doordat de nieuwe 

ambassadeurs er één voor één op worden gepresenteerd. Wouter Fondse (docent CLV en 

ambassadeur) houdt de Facebook pagina  bij. 

Er worden veel artikelen en nieuwsitems geplaatst op de CLV website of in de schoolbrief 

van het CLV. Ook zijn er mededelingen in het kerkblad van de Hervormde/Gereformeerde 

Kerk Poortugaal. 

Kevin Ike (oud-leerling CLV) heeft twee nieuwe promotiefilms gemaakt. Ook de 

ambassadeurs 2013 hebben een film gemaakt met de GoPro van de Stichting. 

Samenwerkingen 

De voortgang van de samenwerking met de stichting Child of Uganda, een stichting die zich 

specifiek richt op hulp aan Oegandese kinderen, verloopt in 2015 positief. 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 

Binnen Nederland is een nieuw samenwerkingsverbanden ontstaan met de Stichting ICU. 

De samenwerking was de basis voor de organisatie van de Oegandadag en de projectreis  

naar Jjaja Banga. 
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Toekomst visie 

In 2016 wil het bestuur zich verder inzetten op verbinden. Binnen het CLV wil de stichting 

ruimte bieden aan van enthousiaste en betrokken jongeren met specifieke kwaliteiten om 

zich te verbinden met de stichting. De ontwikkeling van de talentrichting Aid and Trade, hulp 

en handel op het Christelijk Lyceum Veenendaal gaat van start van de module ‘Sociaal  

Ondernemen’. Op het CLV gaat in 2016 de aandacht uit naar de werving van nieuwe 

ambassadeurs Stick2Uganda CLV 2017 die in oktober 2017 naar Oeganda gaan. Ook 

zoeken wij naar nieuwe samenwerkingsverbanden met bedrijven (zoals EY), stichtingen en 

andere organisaties. De samenwerking met de Stichting ICU van Sander van Zanten is hier 

een voorbeeld van.  
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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. In het afgelopen jaar zijn de  ambassadeurs 

2013 en 2015 van grote waarde geweest voor de stichting en haar activiteiten.  

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. Dit onder 

toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving en conform de 

verantwoordelijkheid die wij als Stichtingsbestuur hebben. De toelichting is opgesteld door 

het bestuur van de Stichting Stick2Uganda. 

De financiële verslaggeving in deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 

2015 en de vergelijkende cijfers per 31 december 2014:  

Balans 2015 2014 

      

Financiële activa 0 842 

Microkrediet verstrekt aan P. Wagaba 0 1.163 

Koersresultaat (ongerealiseerd) 0 -40 

Kortlopend Deel 0 -281 

Totaal vaste activa 0 842 

Vorderingen 695 649 

Nog te ontvangen bedragen 695 713 

Liquide middelen 15.916 9.720 

Kas 841 2.710 

Spaarrekening 15.074 7.010 

Totaal vlottende activa 16.611 10.433 

      

Totaal Activa 16.611 11.275 

      

Eigen vermogen 16.511 10.580 

Resultaat boekjaar 5.931 1.022 

Totaal vaste passiva 16.511 10.580 

Overige vlottende passiva 100 695 

Rekening courant Cees Gouw 100 598 

Overige Vlottende Passiva 0 97 

Totaal vlottende passiva 100 695 

      

Totaal Passiva 16.611 11.275 

 

 

en de winst- en verliesrekening over het financieel jaar 2015, van 1 januari 2015 tot en met 

31 december 2015 inclusief vergelijkende cijfers over het financieel jaar 2014, van 1 januari 

2014 tot en met 31 december 2014: 



Pg. 10 
 

Financiële grondslagen  
   

 

W&V-rekening  2015 2014 

Project Oeganda Stick2Uganda CLV 2015 36.480 0 

Donaties Ambassadeurs 2015 30.480 0 

Donaties Ambassadeurs 2013 6.000 0 

Project Veenendaal Stick2Uganda CLV 2015 17.375 1.855 

Actiedag 17 april 2015 16.872 0 

CLV Musical 0 1.500 

Open Huis & Valentijn actie 503 355 

Overig 11.057 3.966 

Bijdrage Stichting Child of Uganda watertank 0 868 

Donaties Kerkgemeenschappen 2.796 1.348 

Particuliere donaties 8.261 1.750 

Totaal opbrengsten 64.912 5.821 

 
Projectkosten in Nederland 
Projectkosten Stick2Uganda CLV 2015 

 
 

43.187 

 
 

0 

   Projectkosten reis ambassadeurs Stick2Uganda CLV        38.840 0 

Kosten reis Stick2Uganda CLV ambassadeurs 2015 30.057 0 

Kosten voorbereiding reis Stick2Uganda CLV 2015 8.726 0 

   Projectkosten Veenendaal Stick2Uganda CLV 2015 4.347 350 

Kosten CLV actiedag en Oegandadag 17 april 2015 4.247 0 

Promotiemateriaal 121 350 
 

Projectkosten verblijf Paul van Zijderveld 
   Kosten verblijf Paul van Zijderveld 

 
 

8.732 

 
 

0 

 
Projectkosten projecten in Oeganda 

  

Projectkosten Oeganda 7.010 4.312 

Primary School Happy Times Ttula 4.846 4.312 

Overige projecten 2.146 0 

 

Algemene Kosten 
   Algemene Kosten 

 
 

120 

 
 

104 

Websitekosten 120 6 

Reiskostenvergoeding 0 56 

Relatiegeschenken 0 42 

Totaal Kosten 58.992 4.766 

 
EBITDA 

5.920 1.055 

  Rente- & financieringskosten (-/-) 52 98 

Bankkosten 10 58 

Valutakosten 0 0 

Administratiekosten 42 0 

Koersresultaat (ongerealiseerd) 0 40 

  Rente- & financieringsopbrengsten (+/+) 64 64 

Rentebaten 64 64 

Resultaat voor belastingen 5.931 1.022 

Netto resultaat 5.931 1.022 
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Toelichting op jaarcijfers 

Toelichting op Balans 

Financiële vaste activa 

Het microkrediet verstrekt aan Peter Wagaba is afgeboekt. Paul van Zijderveld heeft tijdens 

zijn verblijf in Oeganda geconstateerd dat Peter niet de financiële middelen heeft om het 

microkrediet af te lossen. Hij heeft het bestuur voorgesteld dit te laten vrijvallen in de 

projectkosten van Ttula. 

Overlopende activa 

Vorderingen 695 

Verrekening Paul van Zijderveld 481 

Vordering ambassadeurs 2015 150 

Renteopbrengsten 64 

  

Nog te ontvangen bedragen 

Paul van Zijderveld heeft in 2015 tijdelijk in Oeganda gewoond. Een deel van de reis - en 

verblijfkosten heeft hij voor eigen rekening genomen. Een deel is bekostigd en 

voorgeschoten door de Stichting. Kosten die door de stichting zijn voorgeschoten worden 

vervolgens bij hem in rekening gebracht. De nog openstaande vordering heeft Paul van 

Zijderveld in 2015 aan de stichting terugbetaald. 

Vordering ambassadeurs 2015 

De Stick2Uganda CLV ambassadeurs doneren hun eigen reissom voor de reis naar 

Oeganda. Eén ambassadeur heeft hiervoor een afbetalingsregeling lopen. Begin 2016 loopt 

die af. 

Renteopbrengsten 

Betreft de rente op de spaarrekening van Stick2Uganda, die is belegd bij ING Bank. 

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. 
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Eigen Vermogen 

Verloopstaat Eigen Vermogen 
Saldo 31 december 2013 10.580 

Positief resultaat 5.931 

Saldo 31 december 2014 16.511 

Het positief resultaat 2015 van € 5.931 is volledig gedoteerd aan het eigen vermogen. 

Overlopende Passiva 

Rekening Courant Cees Gouw 

Gedurende 2015 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 van de stichting zichtbaar 

zijn in de financiële verslaggeving. De in 2015 nog te ontvangen bedragen van, en nog te 

betalen bedragen aan Cees Gouw zijn verrekend met deze rekening courant rekening. Eind 

2015 heeft de stichting een kleine schuldpositie aan Cees Gouw. 
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Toelichting op Winst- en Verlies rekening 

Verklaring donaties projecten Stick2Uganda CLV 2015 

Project Oeganda Stick2Uganda CLV 2015 36.480  

Donaties Ambassadeurs 2015 30.480  

Donaties Ambassadeurs 2013 6.000  

Project Veenendaal Stick2Uganda CLV 2015 17.375  

Actiedag 17 april 2015 16.872  

CLV Musical 0  

Open Huis & Valentijn actie 503  

 

Project Oeganda Stick2Uganda CLV 2015 

Donaties  Ambassadeurs 2015  

In 2015 hebben de Stick2Uganda CLV ambassadeurs 2015 een reis naar Oeganda 

gemaakt. Elke ambassadeur doneerde  €1.300 voor deze reis. De insteek is dat deze 

donaties de onkosten die samenhangen met de reis dekken. 

 

Donaties Ambassadeurs 2013  

In 2015 hebben de Stick2Uganda CLV ambassadeurs 2013 Noa Harder, Diederik Bos, 

Femke Kommerie en Merijn van de Meene een reis naar Oeganda gemaakt met de 

opdracht om de reis voor de nieuwe reis voor te bereiden. Zij hebben Happy Times Primary 

School in Ttula en Jjaja Banga bezocht met als doel om de komst van de nieuwe 

ambassadeurs in oktober 2015 voor te bereiden. Om het vermogen van Stichting 

Stick2Uganda zo doelgericht mogelijk te besteden, hebben zij de reis- en verblijfkosten voor 

eigen rekening genomen. Drie ambassadeurs doneerden €6.000 voor deze reis. 

 

Project Veenendaal Stick2Uganda CLV 2015 

Actiedag 17 april ‘15 

De opbrengsten gerelateerd aan de actiedag, gehouden op 17 april 2015 op het CLV, 

komen uit de talloze kleine acties die de CLV leerlingen hebben opgezet. Ook hebben er 

activiteiten plaatsgevonden op de dag ervoor (16 april), zoals een colour run en een dance 

event. 

 

Open Huis en Valentijn actie CLV 

Met het Open Huis is er gecollecteerd en met Valentijn is op het CLV een actie 

georganiseerd waarbij lolly’s zijn verkocht. De opbrengsten van de acties zijn geheel gestort 

op de bankrekening van Stick2Uganda. 
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Overige Donaties 

Overige Donaties 11.057 

Donaties kerkgemeenschappen 2.796  

Particuliere donaties 8.261  

 

Donaties kerkgemeenschappen 

De PKN Poortugaal/Rhoon hebben zich ingezet door inzamelingsacties in de vorm van een 

benefietconcert en een snuffelmarkt. De opbrengsten zijn gedoneerd aan Stick2Uganda. 

Particuliere donaties                                                                                                          

Verder zijn er diverse particuliere donaties binnengekomen. Deze particuliere donaties 

bestaan voor € 6.341 uit de in rekening gebrachte gelden voor het verblijf van Paul van 

Zijderveld. Het restant ad. €1.920 betreffen overige donaties. 
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Verklaring projectkosten in Nederland  

In 2015 is er voor €58 992 aan projectkosten gedefinieerd. Het grootste deel van deze 

kosten hangt samen met de activiteiten van Stick2Uganda CLV 2015. De kosten zijn als 

volgt uitgesplitst: 

Projectenkosten Stick2Uganda CLV 2015 

Projectkosten reis ambassadeurs Stick2Uganda CLV  38.840 

Kosten reis Stick2Uganda ambassadeurs 2015 30.057 

Kosten voorbereiding reis Stick2Uganda CLV 2015 8.726 

Projectkosten Veenendaal Stick2Uganda CLV 2015 4.347 

Kosten CLV actiedag en Oegandadag 17 april 2015 4.247 

Promotiemateriaal 121 

Hieronder is een uitsplitsing en toelichting op verschillende onderdelen opgenomen. 

Kosten reis Stick2Uganda ambassadeurs 2015 

 

Kosten reis Stick2Uganda ambassadeurs 2015 30.057 

Kosten vliegtickets 11.435 

Kosten verblijf Bulenga 2.925 

Kosten verblijf Masaka, Jjaja Banga 2.436 

Kosten verblijf Ttula 2.297 

Kosten vervoer en excursies  7.745 

Overig (visa, maaltijden e.d.) 3.219 

Deze kosten komen overeen met de donaties van de ambassadeurs.  

 

Kosten voorbereiding reis Stick2Uganda CLV 2015  
 
Kosten voorbereiding reis Stick2Uganda CLV 2015         8.726 

De kosten voor de voorbereiding in juli/aug van de reis van de ambassadeurs 

2015 in oktober zijn opgesplitst in twee delen: 

1. Kosten voorbereiding Cees Gouw 

Kosten voorbereiding Cees Gouw 2.020 

Kosten vliegticket 1.094 

Kosten vervoer in Oeganda 810 

Overige kosten  116 
 

 

Cees Gouw heeft (samen met zijn echtgenote) gedurende drie weken (in 

dezelfde voorbereidingsperiode als de ambassadeurs 2013) alle projecten in 

Oeganda bezocht waar de ambassadeurs 2015 in oktober naar toe zijn 

gegaan.                                   
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2. Kosten voorbereiding door de ambassadeurs 2013 (juli/augustus 2015) 

Kosten voorbereiding ambassadeurs 2013 6.763 

Kosten vliegtickets 1.974 

Kosten vervoer en verblijf in Oeganda 2.820 

Overige kosten (Go Pro e.d.) 1.912 

Vier van de ambassadeurs 2013 t.w. Noa Harder, Diederik Bos, Femke Kommerie en Merijn 

van de Meene zijn in de periode juli/aug naar Oeganda gereisd en hebben daar inhoudelijk 

de reis van de ambassadeurs Stick2Uganda CLV 2015 voorbereid. Speciaal voor hun reis 

en de oktober reis heeft de stichting een GoPro camera aangeschaft waarmee een 

promotiefilm is gemaakt. De gemaakte kosten voor deze voorbereiding komen vrijwel 

overeen met de donaties door de ambassadeurs 2013. 

Project kosten Veenendaal Stick2Uganda CLV 2015 

Kosten actie - en Oegandadag 17 april 2015  4.247 

Stichting MudansA 3.060 

Kosten geluid, personeel- en reiskosten e.d. 653 

Overig (prijzen verloting, attenties e.d.) 538 

Promotiemateriaal 121 

Voor de organisatie van de actie en Oegandadag zijn kosten gemaakt. De Oegandadag is 

budgettair neutraal gebleven omdat deze aansluitend aan de actiedag werd gehouden. Veel 

onderdelen van de actiedag konden ook worden ingezet op de Oegandadag en brachten 

geen extra kosten met zich mee. Er zijn visitekaatjes en badges voor de ambassadeurs 

aangeschaft 

 

Projectkosten verblijf Paul van Zijderveld 

Kosten actie - en Oegandadag 17 april 2015         8.732 

Zoals uit bovenstaande blijkt, lopen de gemaakte kosten van Paul van Zijderveld door de 

jaarrekening heen. De onkostenvergoeding betreft enerzijds gemaakte projectkosten in 

Oeganda, en daarnaast een persoonlijke vergoeding voor huur, medicijnen, enz. Paul van 

Zijderveld heeft als tegenprestatie € 6.341 gedoneerd (zie overige donaties), waarbij de 

netto onkostenvergoeding derhalve € 2.391 bedraagt. 
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Projecten Oeganda o.a. primary school Happy Times, Ttula en 

Peter Wagaba 

In 2015 zijn we weer actief betrokken geweest bij Happy Times Primary School en Peter 

Wagaba.  

Vliegticket P. Wagaba en opbrengst verkoop lokale materialen   936 

Peter Wagaba is in april 2015 in Nederland geweest, met als doel om nieuwe plannen te 

maken voor het project Happy Times. Daarnaast heeft hij trainingen gevolgd, zodat hij  zich 

kan inzetten voor de school met de opgedane capaciteiten. Peter Wagaba heeft op de 

Oegandadag diverse lokale materialen verkocht. Deze opbrengsten (€300) zijn doorgestort 

naar hem en zijn dus tevens in de projectkosten opgenomen. Peter heeft door inkoop van 

diverse materialen business aan de lokale ondernemers kunnen geven hetgeen wij als 

belangrijk zien voor de ontwikkeling van Ttula. 

 

Betaling Salariskosten Happy Times  621 

Om Happy Times een basis tot zelfredzaamheid te geven, hebben wij afgesproken om nog 

een maand de salarissen van de docenten te betalen. In april zijn de salarissen betaald. Op 

deze manier  kan Peter Wagaba in plaats van salarissen betalen investeren in de school 

zelf. 

Vrijval Microkrediet Peter Wagaba  1.123 

Het microkrediet aan Peter Wagaba is afgeboekt in 2015. Zie de toelichting op de financiële 

vaste activa. 

Speechday 2015 en food packages buddies  788 

De speechday, een promotie dag voor de primaryschool Happy Times is in zijn geheel door 

de stichting bekostigd. Ook zijn er weer voedselpakket aan de familie van de buddy’s 

verstrekt  

Tenten en Stoelen voor Happy Times  672 

Happy Times kan niet enkel voortbestaan op de binnenkomst van schoolgelden. Daarom is 

er gesproken over nevenactiviteiten, welke extra inkomsten voor de school kunnen 

genereren. Met Peter Wagaba is afgesproken om twee 50 persoons tenten en 60 stoelen 

aan te schaffen. Deze kan hij verhuren, zodat hij neveninkomsten voor de school geniet. 

Peter heeft zelf reeds € 68 ingelegd. Tevens zal hij zelfstandig additioneel 40 stoelen 

aanschaffen, om op een totaal van 100 stoelen te komen. 
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Honderd Bijbels in Luganda Ttula   686 

De oudere mensen in Ttula praten slechts beperkt Engels. In de lokale kerken worden vaak 

Engelse Bijbels om niet verstrekt. Bijbels in Luganda (de lokale taal) daarentegen zijn 

schaars en duur. De Prins Willem Alexander school uit ’s-Gravenzande heeft geld 

opgehaald om de aanschaf van honderd Bijbels te financieren. De Bijbels zijn verstrekt op 

Happy Times Primary School. 

Investeringen voetbalteam Ttula  38 

Twee lokale initiatiefnemers hebben in 2015 een voetbalteam gestart in Ttula. Wij hebben 

geïnvesteerd in het voetbalteam door het maaien van het grasveld, en transportkosten naar 

een voetbalcompetitie te financieren. 

Overige projecten Oeganda 

Laptops Islamitische Universiteit, USB sticks, volleyballen e.a. 553 

Het CLV heeft 24 laptops geschonken die de ambassadeurs 2015 hebben meegenomen en 

aan de islamitische universiteit in Kampala hebben geschonken. Om deze gebruiksklaar te 

maken zijn kosten gemaakt. De volleyballen zijn aan basis en middelbare scholen verstrekt.  

Klamboes  300 

Er zijn 50 klamboes in Oeganda aangeschaft en weggegeven aan de leerlingen van Masaka 

Town College. 

Irrigatieproject Kayagulangi Masaka                              963 

Er is een intensieve samenwerking gestart met de fam. Kayagulangi. Zij hebben een 

koffieplantage en onderhouden goede contacten met de secondary school Masaka Town 

College. De stichting ondersteunt een irrigatieproject van de fam. Kayagulangi. 

Net voor Jjaja Banga                                180 

Een lokale vrouwengroep in Jjaja Banga is bezig met het opzetten van een coöperatieve 

koffieplantage. Voor de kweek van kleine koffieplanten is een net bekostigd.  

Kosten studie David  Mwebaze                              150 

Via een donatie door een Nederlandse deelnemers aan een Livingstone reis is de laatste 

termijn van de studie van David Mwebaze, medewerker van Martin Mpanga voldaan. 
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Algemene kosten 

Algemene kosten 120 

Websitekosten 120 

Relatiegeschenken 0 

    
Websitekosten 

In 2015 is onze website flink gewijzigd. De gemaakte kosten hebben betrekking op het Wix 

Account. 

Rente- & financieringskosten 

Rente- & financieringskosten 52 

Bankkosten 10 

Valutakosten 0 

Administratiekosten 42 

 

Bankkosten 

Dit zijn de kosten voor de bankrekening. 

Administratiekosten 

Door de sterke toename van de grootboektransacties in 2015, hebben wij hogere 

administratiekosten moeten betalen.  
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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 

 

Paul van Zijderveld 

Penningmeester 

Tel 06-29083886 

pljvz@hotmail.com 

 
 

Kim Wijnen 

Secretaris 

Tel 06-11453645 

k.wijnen19@gmail.com 

 

Floor van der Kemp 

Algemeen bestuurslid 

Tel 06-11004086 

vdkemp@kabelfoon.nl 

 

Hielke Wynia 

Algemeen bestuurslid 

Tel 06-45634989 

h.wynia@clv.nl 

  

 

Bedrijfsgegevens 
Stichting Stick2Uganda 

Valkseweg 19 
6741 ZK Lunteren 

Tel 0318-485574 

KvK 57442614 

Rek nr. NL70INGB0008200886 

www.stick2uganda.com 

 


