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“Eén euro hier is één euro daar”
7 Januari 2018

Beleidsplan 2018 met Terugblik op 2017
1. Woord Vooraf
Het Tusaidiane Fonds bestaat sinds 2001.
Van 2001-2007 is het aktief geweest als Fonds onder Naam binnen Cordaid/Vastenaktie.
In 2007 is –gestimuleerd door Cordaid- de Stichting Tusaidiane opgericht (KvK-Arnhem, dossiernr. 09175453).
Stichting Tusaidiane is ANBI erkend (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Tot 2014 heeft Cordaid -ook na de oprichting van de Stichting- de programma’s van Tusaidiane financieel
gesteund. Eind 2016 heeft Cordaid bekend gemaakt, dat als gevolg van de afname van financiële middelen het
Particulier Initiatief Programma ophoudt te bestaan en dat Cordaid na 31-12-2016 geen particiliere initiatieven
meer zal ondersteunen.
Vanaf de start is het motto van Tusaidiane geweest “Eén euro hier is één euro daar”.
“Hier” staat voor Nederland en “Daar” voor ontwikkelingslanden in Afrika, met name Oost-Afrika.
Sinds 2001 heeft Tusaidiane kleinere projecten gefinancierd gericht op directe hulp aan scholen en
basisgemeenschappen in Afrika. De projecten werden gefinancierd uit door het fonds verkregen donaties en uit
suppletie-middelen van andere NGOs en particiliere organisaties.
De hulp beperkte zich niet alleen tot het geven van financiële middelen. Waar nodig werden lokale mensen ook
geholpen bij het formuleren van hun wensen en het opzetten van een project.
2. Doelstellingen van de Stichting
De Stichting heeft ten doel:
a. Scholen en lokale kleinschalige initiatieven in ontwikkelingslanden te steunen, financieel dan wel met
kostenloos advies, door direct contact te leggen en te onderhouden tussen de ontvangers van de hulp
(lokale school of gemeenschap) en de gevers van de steun in Nederland (particulieren, instellingen en
organisaties), waarbij de belangrijkste gebieden van aktiviteit, niet limitatief, zijn onderwijs, zorg zoals
gezondheid en veilig drinkwater, en alle inkomensverwervende aktiviteiten ter verbetering van de
leefomstandigheden van de betreffende lokale gemeenschap.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
i. Het geven van advies bij planning van aktiviteiten en hulp bij het maken van een projectplan met budget.
ii. Het opstellen van een subsidie aanvraag bij de Stichting Tusaidiane, dan wel een andere organisatie.
iii. Het geven van advies en technische ondersteuning bij de project implementatie.
iv. Het geheel of gedeeltelijk verstrekken van de benodigde financiele middelen voor een project.
v. Het geven van advies en ondersteuning bij verslaglegging en financiele verantwoording.
3. Tusaidiane Uganda (TUL)
In 2008 heeft de Stichting het initiatief genomen tot de oprichting van Tusaidiane Uganda Limited (TUL), een
zelfstandige lokale advies en implementatie onderneming voor de projecten van de Stichting en van derden,
binnen en buiten Oeganda.
De Stichting in Nederland heeft zich in recente jaren geleidelijk teruggetrokken op haar financieringsrol.
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Een belangrijke reden voor de oprichting van Tusaidiane Uganda was de grote groei in regenwateropvang en
waterzuiveringsprojecten voor scholen en gezondheidscentra (Zorg). De scholings- en inkomensverwervende
projecten orienteren zich op een beperkt aantal basisorganisaties met in recente jaren een accent op
microcrediet voor vrouwengroepen.
In de eerste jaren is TUL geleid door de voorzitter van de Stichting als de Managing Director.
In de loop van 2012 is begonnen met het “Oegandiseren” van de leiding van TUL.
In 2013 is de Managing Director teruggetreden en sindsdien werd TUL geleid door een Oegandees
Management Team onder voorzitterschap van de voorzitter van de “Board of Directors” van Tusaidiane
Uganda Ltd.
Vanaf de start is het de bedoeling geweest, dat Tusaidiane Uganda haar eigen weg zou gaan op het gebied
van fondsenwerving, project financiering, advisering, project uitvoering en “social enterprising”.
Met het oog op het laatste heeft het bestuur van Tusaidiane Uganda Ltd bewust gekozen voor de company
limited vorm, gezien de voordelen op het gebied van efficiency en slagvaardigheid in de uitvoering van
projecten.
Tusaidiane Uganda Limited is geen dochter van de Stichting Tusaidiane maar een zelfstandige organisatie, die
zowel eigen projecten implementeert als wel projecten op verzoek van meerdere organisaties binnen en buiten
Oeganda.
In 2017 heeft het bestuur van Tusaidiane Uganda de “Oegandisering” van de onderneming afgerond door:
• De benoeming van een Oegandese Managing Director, tevens bestuurslid, per 1 april 2017 na
terugtreding van de “Executive Chairman” als leider van het Management Team.
• De benoeming van een vijfde bestuurslid, die met name ook de begunstigde organisaties zal
vertegenwoordigen.
• De overdracht van alle aandelen aan Oegandse bestuursleden, waardoor Tusaidiane Uganda een
Oegandese onderneming wordt.
• De overdracht van het eigendomsrecht van de grond (“land title” in het Oegandees), waarop de
residence van de voorzitter, tevens office van TUL, is gebouwd in Bunga/Kampala aan de Board van
Tusaidiane Uganda met de verplichting het eigendomsrecht onder te brengen in een Trust ten behoeve
van de Begunstigden van Tusaidiane Uganda.
Door de implementatie van de waterprojecten op verzoek van de Stichting heeft TUL sinds 2008 aanzienlijke
kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van organisatie en planning, regenwater opvang, waterzuivering,
zonne-energie en constructie.
In recente jaren is dat uitgebreid met kennis en ervaring op het gebied van accountancy en microcrediet en
diensten op het gebied van organisatie van microcredietfondsen en “financiële geletterdheid”.
In toenemende mate wordt TUL gevraagd door andere organisaties, zowel in Oeganda als vanuit Europa, om
advies en onderzoek te leveren. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot het verzoek om de betreffende
projecten ook te implementeren.
Naast project business is er sprake van groeiende reguliere customer-supplier business voor dienstverlening in
water, transport en voor advies en begeleidingswerk.
Tusaidiane Uganda zorgt in toenemende mate zelf voor fondsen. De strategie is om –naast fondsen van buiten
Oeganda- ook lokaal fondsen te werven.
Informatie over doelstellingen, strategie en aktiviteiten van TUL kunt U vinden op www.tusaidiane.com .
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4. Terugblik Aktieplan 2017
4.1. Algemeen
Het Aktieplan 2017 van de Stichting (zie website www.tusaidiane.nl ) omvatte een project-bedrag van € 44.515
voor alle projecten,waarvan € 16.000 als contributie voor water projecten.
Sinds 2013 hebben wij jaarlijks een gezamelijke financiële verantwoording gegeven voor de Stichting en TUL.
Gezien de ontwikkeling van Tusaidiane Uganda als Oegandese lokale organisatie, die projekten implementeert
voor meerdere opdrachtgevers, is de gezamelijke financiële verantwoording vorig jaar voor het laatst gedaan.
4.2. Financieringsoverzicht 2016 en 2017 voor Projecten van de Stichting
De financiële verantwoording voor de Stichting en TUL voor 2016 en 2017 ziet er als volgt uit.
STICHTING TUSAIDIANE – ALLE PROJEKTEN
SALDO PER 1 JANUARI
+ Donaties
+ Overige inkomsten
- Transfers van Stichting naar TUL
- Uitgaven
ALLE PROJEKTEN – SALDO 31 DECEMBER
WATER PROJECTEN

2016
€ 21,320
€ 72,195
€
39
-€ 61,202
-€ 2,115
€ 30,237
2016

2017
€ 30,237
€ 33,371
€
19
-€ 49,128
-€
1,421
€ 13,078
2017

SALDO PER 1 JANUARI

€

1,950

€

7,160

+ Donaties

€ 16,410

€

2,775

+ Overige inkomsten

€

-

€

0

- Transfers van Stichting naar TUL

-€

9,250

-€

9,735

- Uitgaven

-€

1,950

€

0

€

7,160

€

200

WATER PROJEKTEN – SALDO 31 DECEMBER
OVERIGE PROJEKTEN

2016

2017

SALDO PER 1 JANUARI

€ 19,370

€

23,077

+ Donaties

€ 55,785

€

30,596

+ Overige inkomsten

€

39

€

19

- Transfers van Stichting naar TUL

-€ 51,952

-€

39,393

- Uitgaven

-€

165

-€

1 421

€ 23,077

€

12,878

OVERIGE PROJECTEN – SALDO 31 DECEMBER

Het beeld is duidelijk. De Stichting wordt kleiner. Echter, ook dit jaar is Tusaidiane Uganda gegroeid.
In thet financiele jaar juli 2016-juni 2017 bedroeg de eigen fondsenwerving ca. 68% van alle project
investeringen via sponsoren (meer dan € 120.000). De eigen TUL inkomsten bedroegen bijna 50.000 euro.
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4.3. Inkomsten en Uitgaven Stichting Tusaidiane in 2017 en voorgaande jaren
STICHTING

2007/08/09

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

INKOMSTEN
Donaties particulieren

62.665.00 25,840.00 25,245.00 24,923.90 18,540.00 18,845.00 29,696.00 67,433.00 33,371.00

Donaties organisaties

57.410.00 47,350.00 106,846.69 106,838.50 54,250.00 61,491.00 45,745.00

Cordaid Nederland

105,815.80 22,000.00

rente

725.50

500.00 15.000.00

460.24

290.11

278.37

4,762.00

0

0

0

0

0

0

396.95

122.25

35.61

39.43

19.22

TOTAAL INKOMSTEN 226,650.77 95,650.24 132,881.80 147,040.77 73,186.95 80,458.25 75.476.61 72,234.43 33,390.22
UITGAVEN
Transfers TUL-projecten
Project betalingen direct

195,002.00 92,087.20 100,665.00 98,305.99 49,340.00 75,955.00 41,263.00 59,953.00 42,416.00
12,806.44

1,440.82 23,587.93 56,729.26

1,887.60 24,102.10 21,178.50

1,950.00 1,712.000

Uitstaande lening aan TUL
adminstratie kosten

5.000.00
2,947.93

1,356.14

1,528.64

1,998.08

2,371.55

1,530.00

2,019.00

1.249.00

1,231.00

404.64

285.84

308.00

258.30

227.12

211.18

227.89

165.00

190.35

Bank kosten

TOTAAL UITGAVEN 211,161.01 95,170.00 126,089.57 157,291.63 53,826.27 101,798.28 64,688,39 63,317.00 50,549.35
Saldo begin Jaar

- 15,489.76 15,970.00 22,762.23 12,511.37 31,872.05 10,532.02 21,320.24 30,237.67

Saldo einde Jaar

15,489.76 15,970.00 22,762.23 12,511.37 31,872.05 10,532.02 21,320,24 30,237.67 13,078.54

Bestemming van het saldo per 31-12-2017

Totaal
Water projecten
VHS-Schoolgeldfonds
TUL-fees & Training
Zonder bestemming (vrij te besteden)

€

13,078.54
200.00
1.851.52
1,279,00
9,748.02

Opvallend is de verschuiving in donaties van “organisaties” naar “particulieren”. Het Stichtingsbestuur is grote
dank verschuldigd aan partculiere sponsoren voor hun vrijgevendheid, die de projektuitgaven mogelijk hebben
gemaakt.
Project Allocaties Stichting Tusaidiane 2017
P201701:
€ 25,366

P2017-02
€ 10,000

Onderhoud van Waterzuiveraars (RfF TUL 2017001)
Sensitisering mbt het gebruik van veilig drinkwater (RfF TUL 20170020)
Kleine investeringen voor bestaande zuiveraars (RfF TUL 2017003)
Nieue waterprojekten
Tusaidiane Boekenfonds (RfF TUL 2017004)
Opleiding “Change the Game” (RfF TUL 2017005)
Schoolgeld van privé sponsoren (RfF TUL 2017006)
Schoolgeld van privé sponsoren (RfF TUL 2017006)
Schoolgeld fonds Victors High School (RfF TUL 2017007)
Kleine CBO-projekten (RfF TUL 2017008), incl. KACHICA

P2017-03 KACHICA bouwaktiviteiten (€ 4.500 CBO-projekten/€ 1.500 VHS)
€ 6,000
P2017-04 Schoolgeld Ann Spierings voor SFLBNP
€ 1,050
Schoolgeld Ann Spierings voor Matovu familie
TOTAAL TRANSFER NAAR TUL-PROJECTEN 2017 via Stichting Tusaidiane

Budget (Herzien)
€ 3,450
€ 6,800
€ 4,500
€ 1,250
€ 3,000
€
540
€ 13,000
Zie boven
€ 3,375
Budget €2.500
Herzien €10,000
Zie boven

Werkelijk
€ 3,450
€ 6,800
€ 4,500
0
€ 3,000
€
540
€ 7,076
€ 3,000
€ 1,500

Zie boven
Zie boven
€ 38,415 (39,165)

€
750
€
300
€ 42,416

€
€

5,500
6,000
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Het originele budget in het Beleidsplan 2017 bedroeg € 44,515. Het verschil met € 38,415, zijnde € 6,100,
wordt veroorzaakt door:
• Budget voor “Ondersteuning Vrouwengroepen”: € 2,500, dat niet gebruikt is, en
• Budget voor “Change the Game”: € 3,600, dat maar voor € 1,712 gebruikt is via directe betaling door
de Stichting aan Kerk in Aktie in Nederland.
Kort verslag van de 2017 projecten en begunstigden
Victors High School
In het schooljaar 2017 zijn 63 studenten in de S2, S3 en S4 “O”-level klassen financieel gesteund om
middelbaar onderwijs te kunnen volgen. In het kader van de afbouw van het schoolgeldfonds zijn geen S1
studenten meer gesponsord. De bijdrage uit het schoolgeldfonds wordt alleen uitbetaald aan het bestuur van
Victors Communinity Development Association (de eigenaar van de school) na volledige betaling van het
ouder-deel door de ouders of voogd.
In 2017 was het donatie-bedrag € 3.375 voor studenten in S2-S4. In 2018 zal dit bedrag € 2.250 zijn voor
uitsluitend studenten in S3 en S4. In 2019 -het laatste jaar- zullen alleen studenten in S4 worden gesponsored
voor het bedrag van € 1.125.
Boekenfonds: leermiddelen voor Lagere en Middelbare Scholen
Het Stichtingsbestuur heeft in 2017 op verzoek van TUL een bedrag van € 3.000 goedgekeurd en overgemaakt
voor het in 2010 opgerichte “Boekenfonds”.
Schoolgeld voor individuele studenten
Particulieren ondersteunen soms leerlingen in Oeganda bij hun studie. Het op een betrouwbare manier
transfereren van geld naar een Afrikaans land is geen eenvoudige opgave. Voor wie dat wil treedt Tusaidiane
Uganda op als intermediair voor de administratieve afhandeling voor het betalen van schoolgeld. Dit kan door
overmaking van het schoolgeld naar de Stichting, dan wel direct naar TUL.
TUL biedt deze service aan tegen een kleine administratieve vergoeding en geeft verantwoording naar de
sponsoren. Geinteresseerden kunnen contact opnemen met de voorzitter van de Stichting (+31622563810 of
+256752766401) of met Sharifa Nabaweesi, de Managing Director van Tusaidiane Uganda (+256752766402 of
tul.sharifa@gmail.com ).
In 2017 hebben particulieren in totaal een bedrag van € 11.126 overgemaakt naar Stichting Tusaidiane (een
ANBI-instelling), die op haar beurt dit geld heeft overgemaakt naar TUL.
Water Projecten
Schoon en veilig drinkwater blijft een van de belangrijke ontwikkelingsdoelen. Het gaat daarbij zowel om
project-aktiviteiten als om reguliere business ter ondersteuning van klanten met service behoeften (onderhoud
en reparatie) en met aanvragen om hulp bij het sensitizeren van de gemeenschap voor het juist en efficient
gebruik van veilig drinkwater.
De Stichting had voor 2017 op verzoek van TUL een bijdrage van € 16.000 gebudgeteerd voor het Water
Programma 2017 van TUL (service, sensitisering van gemeenschappen en kleine investeringen voor
bestaande klanten). Dit bedrag is ook daadwerkelijk overgemaakt.
TUL zou proberen een deel van deze fondsen zelf te werven, zodat een overschot van de Stichting gebruikt
zou kunnen worden voor andere projekten. Hoewel dit gelukt is, zijn de fondsen op 31 December 2017 nog niet
door TUL ontvangen. Verwacht wordt een bedrag van € 3.500 van de Stichting Mirembe. Na ontvangst in 2018
heeft TUL al een zelfde bedrag beschikbaar voor Stichtings projekten (water of andere projekten) in 2018.
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De Stichting en Tusaidiane Uganda hadden oorspronkelijk als doelstelling ieder jaar tenminste 10 nieuwe water
projecten te realiseren. Na het beeindigen van de steun van Cordaid (2014) en van de Stichting S.P.Y.N.
(2015) was dit niet langer mogelijk.
De Stichting en TUL slaagden er in 2016 in op eigen kracht 5 nieuwe water projekten te realiseren.
Verschillende pogingen om de trouwe financiers Cordaid en S.P.Y.N. als water partners opnieuw te
interesseren faalden.
In 2017 waren nieuwe water projekten alleen mogelijk, wanneer de begunstigde er in slaagde (al of niet met
hulp van de Stichting of TUL) een sponsor te vinden voor hun projekt.
TUL slaagde erin 3 nieuwe waterzuiveringsprojekten te realiseren:
• Voor de St. Mary Joseph Middelbare school in Mbiriizi in Lwengo District, die financieel volledig
ondersteund is door een eigen sponsor in Duitsland;
• Voor het Nyakibale Hospital Zieknejuis in Rukungiri District, die daarbij financieel in belangrijke mate
(81%) ondersteund is door Rotary Woerden met interventie van de Stichting;
• Voor het nieuwe Agrarische Training Centrum in Kamuli District, die daarbij financieel geheel
ondersteund is door de Iowa State University.
Een vierde water projekt is in uitvoerig. Het betreft het boren van een nieuwe tweede waterput (80-100 meter
diep) voor het Nyakibale Ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft onvoldoende water voor alle soorten watergebruik in
het ziekenhuis. De verwachting is, dat de put in januari geboord kan worden. De financiering wordt onder
leiding van TUL verzorgd door een consortium (Zusters van Breda, de Stichting Vrienden van Nyakibale,
Rotary Woerden, TUL en misschien Rotary Rukungiri en Rotary Muyenga in Uganda).
TUL zal in 2018 voor nieuwe projekten hetzelfde beleid voortzetten.
Voor ondersteuning van service operaties en het sensitizeren van gebruikersgemeenschappen zullen mogelijk
opnieuw fondsen nodig zijn. TUL heeft nog geen verzoek voor fondsen ingediend.
Voor de stand van zaken: zie de November Nieuwsbrief op de www.tusaidiane.nl website.
TUL gaat op 25 januari 2018 opnieuw een Werkvergadering organiseren met alle eigenaren van een
waterzuiveraar. Belangrijke agenda-punten: het schoon drinkwater gebruik door de gemeenshap en de kosten
van het onderhoud.
Voor uitgebreidere informatie over de realisatie van het Water Programma 2017 van TUL verwijzen wij naar de
TUL-website www.tusaidiane.com
KACHICA
Kamuli Childcare Association (KACHICA) is een nieuwe partner van TUL in Rakai District. Samen hebben ze
een Aktieplan 2017 ontworpen (zie Nieuwsbrief van April 2017). Het is ter financiering aangeboden aan de
Protestantse Parochie in Heumen en mogelijk meer parochies. De Parochies hebben Stichting Mirembe
gevraagd als draaipunt te fungeren naar TUL met het oog op het overmaken van sponsorgelden. Voor meer
info over de uitvoering van het Aktieplan: zie www.tusaidiane.com/news
Tot nu toe is € 17.825 geinvesteerd in nieuwe toiletten, de registratie van KACHICA, het verwerven van het
eigendomsrecht voor de grond en de start van de bouw van twee klaslokalen; € 6.325 is gedoneerd door de
Parochie in Heumen en de Stichting Mirembe en € 11.500 door TUL dankzij donaties van de Stichting. De
beschikbare middelen zijn onvoldoende om de klaslokalen te voltooien voor de start van het nieuwe schooljaar.
Daarvoor is meer geld nodig. Er is helaas geen geld voor meubels of de bouw van de keuken.
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5. Aktieplan 2018 Stichting Tusaidiane
Het Aktieplan 2018 orienteert zich op de mogelijk te financieren projekten van de Stichting.
De focus voor het Aktieplan 2018 is als volgt:
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Ondersteun verzoeken van TUL om met name de reguliere business in het Water Programma 2018
financieel te ondersteunen. Reeds beschikbaar is € 3.500 van de Stichting, aannemende dat dit bedrag
vrijvalt bij TUL na overmaking door de Stichting Mirembe (zie onderaan pagina 4). Dit zijn de jaarlijks
weerkerende service business met een klant-leverancier verhouding en de sensitiseringprogramma’s
van bestaande klanten met als doel beter en efficienter gebruik te maken van het beschikbare veilige
drinkwater. TUL ambieert deze services zelfverzorgend te maken.
Acteer op verzoek van TUL als transfer-organisatie van financiele middelen van particulieren, die
kinderen en studenten in Oeganda de mogelijkheid willen geven een opleiding te volgen.
Bestaande sponsoren zullen ca. € 12.000 bijdragen.
Ondersteun een mogelijk verzoek van TUL voor ondersteuning van het Boekenfonds met ca. € 3.000.
Ondersteun een mogelijk verzoek van TUL voor ondersteuning van het Schoolgeld Fonds voor Victors
High School met € 2.500.
Reserveer een bijdrage van € 5.000 in de ontwikkeling van KACHICA.
Maak een reservering voor kleine CBO projekten van € 2.500.

Een samenvatting van mogelijke TUL noden voor 2018 ziet er als volgt uit.
Water projecten
Schoolgeld voor individuele studenten
Boekenfonds
Schoolgeld Fonds Victors High School Kirugu/Oeganda
Bijdrage in KACHICA ontwikkeling
Reservering voor kleine CBO-projecten
TOTAAL BENODIGDE FONDSEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

In € .
5.000
12.000
3.000
2.500
5.000
2.500
30.000
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6. Financiering

Stand per 31-12-2015

2007/08/09

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

werkelijk

werkelijk

werkelijk

werkelijk

werkelijk

werkelijk

werkelijk

werkelijk

werkelijk

Planned

44,466

15,490

15,970

22.7622

12,511

31.872

10.532

21.320

30,238

13.079

➢ St. Jozefmavo/Vlaardingen

17.660

8,700

9,500

11.647

9,050

6.500

0

0

0

0

➢ Stichting S.P.Y.N.

34.500

47,350

55,000

43.384

40,000

40.000

40.000

0

0

0

5.500

0

39,472

50.100

5.000

14.991

5.745

4.762

0

3.500

➢ Tusaidiane donoren - not. akte

27,900

9,600

9,600

9.600

13,700

13.000

13.000

18.210

19,016

19.000

➢ Tusaidiane donoren - ad hoc

34,765

7,540

18,520

17,031

5,040

5.845

16.696

49.223

14,355

7.500

120,325

73,190

132,092

131,762

72,790

80.336

75.441

72.195

33,371

30.000

22.735

0

0

0

0

0

0

0

0

Cordaid

109.704

22.000

15,500

15.000

0

0

0

0

0

0

Totaal Service Clubs & Cordaid

132.439

22.000

15.500

15,000

0

0

0

0

0

0

Beschikbaar voor projecten

252,764

95,190

147,592

146,762

72,790

80.336

75.441

72.195

33,371

30.000

- 279,113

-93,528

-139,253

-155,035

-51,227

-100.057

-62.442

-61.903

-49,128

-30.000

Kosten Stichting Tusaidiane (na rente)

- 2,627

- 1,182

-1,547

-1,978

-2,202

-1.619

-2.211

-1.374

- 1,402

-1,.400

Overschot (+) / Tekort (-) per jaar

-28,976

480

6,792

-10,251

19.361

-21.340

10.788

8.918

-17,159

-1.400

15,490

15,970

22,762

12,511

31,872

10.532

21.320

30.238

13,079

11.679

Saldo beschikbaar Jaarbegin
Stichting Tusaidiane Account

➢ Service Clubs & andere organisaties

Totaal Tusaidiane donaties
Donaties van Service Clubs buiten
Tusaidiane/Vastenaktie Account

Projecten financiering

Eindejaars saldo beschikbaar

Biesdelselaan 22A, 6881CH, Velp

Voorzitter: Kees Ebskamp

Chamber of Commerce 09175453

Mobile Uganda: +256-752766401

Arnhem – NL06Rabo013.79.71.389

Mobiel Nederland: +31-622563810

www.tusaidiane.nl

Tusaidiane helpt scholen, ziekenhuizen, gezondheidscentra en
zelfhelpgroepen in dorpen en parochies met investeringen in scholing,
zorg (schoon en veilig drink water) en in inkomensgenereratie

Email: kees.ebskamp@kpnmail.nl

0

“Eén euro hier is één euro daar”

7. Ontwikkeling “Eigen Vermogen” en Balans 2017
Eigen Vermogen

Jaarstart

2017
14,669.35

2016
16,922.92

2015
9,014.20

Resultaat

- 12,159.13

8,917.43

10,788.22

2,510.22

25,840.35

19,802.42

Som

Wijziging in Project verplichtingen

Einde Jaar

- 12,237.80

11,171.00

2,879.50

14,748.02

14,669.35

16,922.92

Balans 2017
Vaste activa

€

-

Investeringen

€

Liquide middelen per 31/12

€

13,078.54

* Saldo Rabo verenigingspakket

€

12,038.43

* Saldo Rabo bedrijfsspaarrekening

€

1,040.11

Debiteuren

€

5,000.00

ACTIVA

€

Eigen Vermogen per 31/12

- Project Verplichtingen

Crediteuren

18,078.54 PASSIVA
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€
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€

3,330.52

€

-

€
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