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1. SBNN
Opgericht
Rechtspersoon
ANBI
Adres
Postcode & Plaats
Bankrekeningnummer
Website
Email adres
Contactpersoon
Overige bestuursleden

18 mei 2004
Stichting, KvK nummer: 22055099 (KvK Terneuzen)
1 januari 2008, Fiscaal nr. 8132.53.603
Nieuweweg 22
4561BM HULST
NL31 RABO 0330.0030.03
www.sbnn.nl
sbnnkenya@gmail.com / info@sbnn.nl
Dirk Van Bunder, penningmeester, 06-51238968,
Ludi Aerts, toegetreden bestuur op 24 januari 2013; functie = voorzitter.
Piet van Hauten, toegetreden 24 januari 2013; functie = vice-voorzitter
Henda Khemaja , toegetreden op 24 januari 2013; functie = secretaris
Paul Vioen, toegetreden op 16 april 2018; functie = bestuurslid

Inkomsten
Om haar doelstelling te bereiken, zamelde SBNN in 2019 natuurlijk weer de nodige financiële middelen
in. Er wordt daarbij samengewerkt met diverse organisaties. In 2019 kreeg SBNN steun in van:
-Stichting X t.w.v €9304,- voor diverse projecten
-Stichting XX t.w.v. € 1500,- voor de bouw van de kleuterklas in Nyamarimba PS
-Stichting XXX t.w.v €1000,- voor de bouw van dezelfde kleuterklas
-Stichting XXXX t.w.v. € 8172,- voor diverse projecten
-Stichting VI € 2.500,-- voor bouw kleuterlokaal in Kogola PS
-Stichting VII t.w.v €5000,- uitbetaling projecten uitgevoerd in 2018
-Diverse fondsen t.w.v. €16.900,- voor de bouw van 4 klaslokalen en een kantoor in Sangoro PS, daarvan
werd reeds 1 klaslokaal gebouwd in 2019, met het restant zullen in 2020 nog eens twee klaslokalen
gebouwd worden.
-Organisatie VV t.w.v. €10.000,- (voor de financiering van het project ondersteuning leerkrachten, zit niet
in het programma van de Wilde Ganzen)
-The Daphne Foundation t.w.v. €10.000,- (financiering van WSH projecten in 2020)
Via fondsen en organisaties werd derhalve meer dan €64.000,- opgehaald. Op verzoek van de meeste
fondsen en stichtingen vermelden wij hun naam niet in onze openbare publicaties. Daarnaast deed SBNN
ook nog een aantal eigen acties. De meeste activiteiten doen we in samenwerking met andere lokale
partijen, zoals een café, scholen of een serviceclub. Dat kan de verkoop van kerstkaarten of keniaanse
spulletjes zijn, een quiz, een prognostiek, een actie op school, een fietstocht enz. Vanuit eigen acties
werd in 2020 in totaal €3393,90 ontvangen (inclusief donaties).
Vele jaren werd SBNN in haar werk gesteund door Impulsis/Edukans. In 2019 kwam deze samenwerking
tot een eind omwille van financiële redenen. Gelukkig werd met Wilde Ganzen een nieuwe gelijkwaardige
landelijke partner gevonden. De wijze waarop de Wilde Ganzen het werk van SBNN ondersteunt is
bijzonder waardevol en zeker niet enkel op financieel gebied. De steun & adviezen van Wilde Ganzen
dragen bij aan de capaciteitsopbouw van SBNN én haar lokale partners. En bovendien is de steun van
Wilde Ganzen een kwaliteitslabel dat zeer waardevol is om bij externe partners en vermogensfondsen
donaties te verkrijgen. Zij weten immers dat de fondsen voor projecten gedaan onder de vleugels van de
Wilde Ganzen goed besteed zijn en dat de projecten van goede kwaliteit zijn.
Wilde Ganzen stelde voor de uitvoering van onze projecten bijna €14.000,- beschikbaar.
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Kosten
De bankkosten bedroegen in 2019 slechts
€170,88,-. Op uitzondering van €28,60- aan
portkosten voor de kerstkaarten werden de
secretariaatskosten en overige kleine
werkingskosten betaald door de bestuurleden.
Er waren in 2019 geen kosten voor Kamer van
Koophandel. En het abonnement voor de
website werd vorig jaar voor twee jaar betaald.
De totale werkingskosten in Nederland
bedroegen in 2019 der halve nauwelijks
tweehonderd euro.

De werkingskosten van SBNN zijn minimaal.
SBNN heeft immers geen personele of
overheadkosten, zoals vliegtuigtickets,
visumkosten, verblijfkosten, etc.

In totaal werd voor bijna 53.000 euro aan geld
overgemaakt naar SBNN Kenya voor de
realisatie van de projecten aldaar. Dit bedrag
werd door Wilde Ganzen nog eens aangevuld
met 13.913 euro

Baten 2019
Rente op spaarrekening
X

1,32
9304

Lasten 2019
Storting Kenia via Wilde Ganzen
Storting van Wilde Ganzen

27826
13913

y

1500

Storting naar Kenia Zelf

25000

Z
Stichting X
Stichting VV
U
Wilde Ganzen
Diverse fondsen voor Sangoro PS
Eigen acties
Donaties
The Dapne Foundation
W
TOTAAL

8172
1000
5000
2500

Portokosten
Bankkosten
Website

Januari 2019
Stand lopende rekening 1 januari
Stand spaarrekening 1 januari

16900
3193,90
200
10000
10000
€67771,22

€ 3048,45
€13237,04
€16285,49-

TOTAAL
December 2019
lopende rekening 31 dec
spaarrekening 31 december.

28,60
170,88

66938,48

30792,87
238,36
31031,23

In het jaar 2019 genereerde SBNN via de subsidies, donaties, eigen acties en rente in totaal het bedrag
ad. €67771,22 (zie 2.2). De opbrengsten van onze meestal bescheiden eigen acties lag iets hoger dan
begroot met €3394,- (begroot €2816). Vanuit de fondsen en organisaties werd ruim 64000 euro
binnengehaald. We hebben het gevoel dat het label van de Wilde Ganzen donors en organisaties aanzet
om het vertrouwen in SBNN te behouden of te geven. Alle in Nederland gegenereerde gelden werden op
uitzondering van de noodzakelijke werkingskosten ingezet voor diverse projecten in Kenia. Een aantal van
de gelden die in 2019 binnen kwamen werden niet gebruikt in 2019 maar zullen ingezet worden voor
projecten in 2020, zoals het WSH project (Daphne Foundation) en de verdere bouw van de Sangoro PS
(twee klassen). Daarnaast werd ook 5000 euro verkregen voor projecten die SBNN Kenya reeds in 2018
uitvoerde met steun van Stichting VV.
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2. SBNN Kenya
Naam organisatie
Jaar oprichting
Adres
Postadres
Naam contactpersoon
Functie
Email adres
Rechtspersoon

SBNN Kenya
2011
Katito – Kendy Bay Road (Onego PS)
POBOX 9723 - 40141 Kisumu - Kenya
Ayub Ocholla
Bookshop manager Nyaburu Enterprises
Nyaburu2012@gmail.com
Community Based Organization

SBNN Kenya is de lokale zusterorganisatie van SBNN in West-Nyakach.
In totaal werd €66739,- (€53000,- van SBNN en bijna €14000,- van de Wilde Ganzen) overgestort van
SBNN in Nederland naar SBNN Kenya in Kenia. Hiervoor werd in totaal bijna 7,5 miljoen KES verkregen
(gemiddelde koers = 112,25KES). Er waren twee stortingen via de Wilde Ganzen van in totaal 41.739
euro. Deze waren voor de financiering van het programma dat we samen met de Wilde Ganzen
uitvoerden. Daarnaast werden er nog eens €25000,- doorgestort via andere sponsoren.
SBNN
29 maart
16 Mei
20 juni
12 september
9 december
TOTAAL

€10000,€14000,€13826,€9000,€6000,€52826,-

Wilde
Ganzen
€7000,€6913,-

€13913,-

Storting Kenia

KES (koers)

€10000,€21000,€20739,€9000,€6000,€66739,-

1.123.691 (112,3)
2.346.768 (111,75)
2.331.416 (112,41)
1.020.071 (113,34)
669.704 (111,61)
7.491.650 (112,25

SBNN K /
Scholen

1.169.477 KES

8.661.127 KES
SBNN Kenya heeft haar eigen leercentrum, het zogenaamde CFDC (Child Friendly Development Center)
waardoor ze niet alleen de leerkrachten, ouders en kinderen kan ondersteunen maar waardoor het ook
eigen middelen kan genereren door het verkopen van boeken en lesmaterialen, en het geven van
trainingen aan leerkrachten. Afgelopen jaar zijn de inkomsten van de boekhandel behoorlijk verminderd
omdat de overheid zelf boeken is gaan verdelen onder de scholen.
SBNN Kenya bracht zelf ruim half miljoen KES in, deels in infrastructuur en het grootste deel in de vaste
kosten voor het College. De scholen brachten 652.230 KES in voor de infrastructurele projecten via de
Cost Sharing. Deze lokale inbreng is in het schema in rood aangeduid. De 8,6 miljoen KES werd samen
met een overschot van 2018 (400.000 KSH) volledig besteed zoals hieronder weergegeven.
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BEGROTING
DIMENSIE 1 - INFRA
Bouw klaslokalen en afwerking
klaslokalen
TOTAAL DIMENSIE 1 - INFRA
DIMENSIE 2 - Leerproces
Boeken en lesmateriaal
Leerkrachtenopleiding
Computercentrum
STAR-coördinator
TOTAAL DIMENSIE 2 - Leerproces

6.000.000 KES

5.254.420 KES

6.000.000 KES

Scholen 652.230 KES
SBNN K 206.347 KES
6.112.997 KES

750.000 KES

950.000 KES

708.059 KES
Zie onder dimensie 3
188.400 KES
Zie onder dimensie 4
896.459 KES

1.150.000 KES

999.000 KES

300.000 KES

310.900 KES

1.450.000KES

Zie onder dimensie 4
1.319.900 KES

0 KES

0 KES

250.000 KES

224.856 KES

250.000 KES

224.856 KES

100.000 KES
150.000 KES
250.000 KES
50.000 KES

100.000 KES
108.000 KES
257.020 KES
10.660 KES

550.000 KES

475.680 KES

50.000 KES

29.125 KES

9.250.000 KES

9.059.017 KES

200.000 KES

DIMENSIE 3 - Leerkrachten
Tewerkstelling ondersteunende
leerkrachten
Ondersteuning opleiding
kleuteronderwijzers
STAR-coördinator
TOTAAL DIMENSIE 3 - Leerkrachten
TOTAAL DIMENSIE 4 - Schoolmanagement
Opleiding van het
schoolmanagement
STAR-Coördinator
TOTAAL DIMENSIE 4 - Schoolmanagement
DIMENSIE 5 – Lokale Gemeenschap
SBNN Kenya - werkingskosten
SBNN K.– monitoring projecten
Sportevenementen
Ouders en locale gemeenschap
TOTAAL DIMENSIE 5
OPERATIONELE KOSTEN*
TOTAAL PER JAAR

BESTEED

*OPERATIONEEL
In Kenia heeft de stichting een rekening bij I&M bank te Kisumu. De bankkosten hiervan zijn nihil.
Eventuele transferkosten zijn verrekend in de totaalbedragen van het overstorten. Soms worden
bepaalde bedragen wel even vastgezet op een fixed deposit. Dat levert altijd een redelijk goed
rentebedrag op. Onder deze post vallen vergaderkosten, binnenlands transport en verplaatsingskosten
voor een bestuurslid van SBNN dat regelmatig de projecten bezocht in Kenya.
Hiervoor werd in 2019 29.125 KES uitgegeven.
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