JAARVERSLAG 2016

INLEIDING
Het bestuur van Stichting Kafountine doet hierbij verslag van haar activiteiten en financiële
ontwikkelingen in 2016. Het jaar 2016 was een succesvol jaar, zowel voor de Satang Jabang
school als voor Stichting Kafountine. Op de school slaagden bijna alle derdejaars en kon een
hoog aantal eerstejaars worden verwelkomd. Stichting Kafountine kreeg dankzij een nieuw
bestuur de administratie en financiën weer geheel op orde. Tevens werd de communicatie
met zowel het Conseil van Satang Jabang als met de Zweedse stichting “Vrienden van
Kafountine” gestructureerd.

SAMENWERKING EN OVERLEG MET SATANG JABANG
Ontwikkelingen in de school
- De school telt sinds oktober 2016 meer dan 100 studenten, dankzij een grote instroom
van eerstejaars. Het eerste jaar is daardoor bij sommige vakken gesplitst in twee
klassen.
- Het aantal geslaagden in juli 2016 bedroeg 23 studenten, slechts één student haalde het
examen niet. Alle 21 studenten van het eerste jaar gingen over, evenals 26 van de 28
studenten van het tweede jaar.
- Als gevolg van klimaatsverandering heeft Kafountine te maken met een meer
onregelmatige en soms heftiger regenval. Daardoor en door de leeftijd van de
schoolgebouwen ontstaat elk jaar veel schade. Deze schade is voor het begin van het
schooljaar in oktober gerepareerd.
- De Botanic Garden (Permaculture) en de Fruit Garden worden door twee andere
financiers gesponsord. Daardoor kunnen deze twee tuinen verder worden ontwikkeld en
kan de school de komende jaren inkomen genereren uit gebruik en verkoop van
producten.
Jaarvergadering januari 2016
Op 7 januari werd voor de eerste maal een jaarvergadering gehouden in Kafountine, met het
Conseil en een delegatie van Stichting Kafountine.
Doel van de jaarvergadering is afspraken te maken over het jaarplan en de financiële
toezeggingen..
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De volgende besluiten zijn genomen.
o Indien financieel mogelijk worden de volgende activiteiten, naast exploitatie van
de school, uitgevoerd, in volgorde van prioriteit:
1. Omheining rond Fruit Garden en Botanic Garden
2. Bouw van nieuwe klaslokalen en meer zonnepanelen
3. Extra lessen: Engels en Coiffure.
o Financieel commitment van de school, Stichting Kafountine, de Zweedse stichting
en individuele sponsors tot het totaalbedrag dat nodig is voor de exploitatie van
de school, in totaal 62.500 euro.
o Salarisverhoging voor de leerkrachten met 10%, omdat een salarisverhoging al
vele jaren achterwege is gebleven en een zwaar beroep wordt gedaan op de
motivatie van de leraren. Satang Jabang is één van de weinige scholen in
Senegal waar geen stakingen van leerkrachten plaats vinden. De
salarisverhoging heeft geleid tot een sterker commitment van de leerkrachten om
bij te dragen aan de eigen fondsenwerving van de school.
o Besloten is om het 20-jarig bestaan van de school te vieren eind 2016.
o Het contract tussen Satang Jabang en Stichting Kafountine is opnieuw
geformuleerd en ondertekend door alle betrokkenen.
Communicatie
Met het Conseil zijn de volgende communicatiemomenten afgesproken en naar tevredenheid
ingevoerd:
o maandelijks: vergadering (via skype) met het voltallige Conseil en 2-3
bestuursleden.
o elk kwartaal: bespreking van de financiële rapportage van het Conseil op basis
van de door het Conseil opgestelde kwartaalcijfers.
o jaarlijks: jaarvergadering in Kafountine, zo mogelijk in aanwezigheid van een
vertegenwoordiging van het Zweedse bestuur.
Le Snack
De snackbar van de school, gelegen aan de hoofdstraat van Kafountine, vraagt veel
aandacht van het Conseil, Stichting Kafountine en de Zweedse stichting. Het was de
bedoeling hier geld mee te verdienen voor de school, maar het is niet gelukt een positief
financieel resultaat te bereiken. In de loop van 2016 is besloten de financiële doelstelling los
te laten en Le Snack primair te gebruiken als plek voor de studenten om praktijkervaring op
te doen.
Materiële donatie
Dank zij een particuliere gift in de vorm van een grote hoeveelheid materiaal dat bruikbaar is
voor de school, is de school voorzien van onder meer een flink aantal rollen stof, een
catering uitrusting en diversen.

BESTUUR
Samenstelling
Het bestuur heeft afscheid genomen van twee leden: Sandy Felicia en Cindy Reijers. Twee
nieuwe leden zijn verwelkomd: Koko Beers en Rogier Kamphuis.
Per 31 december 2016 bestond het bestuur uit: Rutger Schilpzand (voorzitter), Rogier
Kamphuis (penningmeester) Elza Kanters (secretaris), Ellis Schilpzand en Koko Beers.
Het penningmeesterschap is overgedragen van Sandy Felicia aan Rogier Kamphuis. Het
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zoeken naar een fondsenwerver en nieuw extra bestuurslid heeft nog geen resultaat
opgeleverd.
Werkzaamheden
In de bestuursvergaderingen wordt uitgebreid stil gestaan bij het reilen en zeilen van de
school Satang Jabang. Het conseil van de school stelt elk jaar een begroting op en
rapporteert elk trimester over de uitgaven en de inkomsten. Ook wordt regelmatig over en
weer gecommuniceerd tussen het conseil en het bestuur van de stichting Kafountine over
verschillende actuele aangelegenheden.
Zoals ieder jaar is ook in 2016 weer tijd besteed aan het werven van fondsen.

COMMUNICATIE
De volgende communicatiemiddelen zijn ingezet:
o 2 Nieuwsbrieven,
o Website, die regelmatig actueel wordt gehouden. De website zal in 2017 met hulp
van leerlingen van het ID College worden vernieuwd
o Op Facebook worden regelmatig teksten en foto’s gepost.
o In het verslagjaar is een introductieflyer en een flyer voor de actie “Sponsor een
Leerplek” gemaakt.
De donateursmiddag in het kader van 20 jarig bestaan van de school op 25 sept. 2016 in
Leiden was met 35 deelnemers succesvol. De zichtbaarheid van de Stichting is vergroot, het
persoonlijk contact met donateurs is versterkt en het netto financiële resultaat was met meer
van 1700 euro boven verwachting. Dit evenement zal in 2017 worden herhaald.

CONTACTEN
• Het bestuur heeft regelmatig contact met de Zweedse stichting “Vrienden van
Kafountine” om acties en meningen op elkaar af te stemmen. Beide stichtingen hebben
een commitment gedaan voor de fondsenwerving voor 2016 en beide communiceren
rechtstreeks met het Conseil, wat deze afstemming extra relevant maakt.
• De contacten met het ID College zijn weer geactiveerd. Dit betrof in het verslagjaar drie
projecten. Het bestuur zet erop in de contacten in 2017 verder uit te bouwen.
1. Een groep ICT studenten heeft van 17 afgedankte laptops 13 werkende laptops
gemaakt, die begin 2017 door het bestuur aan de school zijn overhandigd.
2. Een groep ICT studenten heeft voorstellen gemaakt voor een nieuwe website
voor de stichting. Deze actie zal in 2017 worden voortgezet.
3. Stichting Kafountine is betrokken bij een gezamenlijk plan van enkele ZuidHollandse HBO-opleidingen en The Future Factory om plastic afval in Kafountine
en omstreken te verzamelen en om te werken tot nuttige goederen, bijvoorbeeld
met behulp van eenvoudige 3D printers.
• De contacten met de Theresia Stichting zijn weer aangehaald met het oog op een
verdere continuering van de relatie.
• Het verzoek is neergelegd bij Lions Den Haag om de school te presenteren bij
plaatselijke afdelingen om hun steun te vragen bij fondsenwerving.
• De stichting KANAM, opgezet door enkele Duitse studenten, is door het Conseil naar ons
doorverwezen voor verdere samenwerking ter ondersteuning van de school. Zij hebben
al waterput gesponsord voor de school en willen meer.
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EXPLOITATIEREKENING 2016
Inkomsten
Sponsor een leerplek
Giften organisaties
Particuliere giften
Diverse overboekingen
Rente
Totaal inkomsten

11.800,00
3.390,51
8.256,00
13.930,44
33,47
€37.410,42

Uitgaven
Satang Diabang
Algemene kosten
Interne overboekingen

30.213,00
3.770,79
0

Totaal uitgaven

€33.983,79

Resultaat

€ 3.426,63

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
Inkomsten
Het overgrote deel van de inkomsten kwam uit veel kleine donaties en giften. Het bedrag is
door de jaren heen helaas minder geworden. Onder ‘diverse overboekingen’ is een bedrag
van € 13.930,44 opgenomen. Dit betreft een eenmalige schenking uit een nalatenschap. Bij
een aantal feesten en jubilea is ervoor gekozen om in plaats van cadeaus een bijdrage te
vragen voor de school
In 2012 is de Stichting gestart met de actie Sponsor een leerplek. Voor € 400 per jaar, vijf
jaar lang, kan een leerling worden gesponsord. Het bestuur heeft de aanvraag van deze
schenking in 2016 vereenvoudigd. Via een formulier van de Belastingdienst kan de
schenking in aftrek worden gebracht bij de belastingaangifte. Eind 2016 waren er dertien
sponsoren waarvan één voor € 200,- per jaar, één voor € 7.200,- per jaar uit een
nalatenschap en elf voor € 400,- per jaar. Deze actie heeft dus in 2016 € 11.800 opgeleverd.
In het verslagjaar is het initiatief genomen om statiegeldbonnetjes bij supermarkten te
verzamelen. Dit zal in 2017 worden voortgezet.
Het benaderen van institutionele donoren is in 2016 gestart maar heeft nog geen inkomsten
opgeleverd. Deze actie zal in 2017 worden voortgezet.
Uitgaven
Regelmatig wordt via Credit Mutuel du Senegal en via Western Union geld overgemaakt aan
de school Satang Diabang voor hun exploitatie. De school heeft weliswaar eigen inkomsten
(zoals lesgeld, opbrengsten door verkoop van producten en giften ter plaatse), maar is voor
een belangrijk deel nog afhankelijk van de fondsen die de Stichting Kafountine weet te
verwerven.

4
jaarverslag Stichting Kafountine 2016

In 2016 heeft Stichting Kafountine aan haar commitment, gemaakt in januari 2016, kunnen
voldoen. Als gevolg daarvan heeft het Conseil de lening kunnen aflossen die genomen
moest worden om in 2015 over voldoende liquide middelen te beschikken. De algemene
kosten bestaan verder met name uit bankkosten.
Resultaat
Het resultaat over 2016 is in tegenstelling tot de afgelopen twee jaren weer positief. Het
bestuur doet er alles aan om dat in 2017 wederom voor elkaar te krijgen en zelfs te
verbeteren.

Saldo op 31 december 2016
Lopende rekening
Spaarrekening

3.302,26
12.056,39
€15.358,65

Totaal saldo

Namens het Bestuur van Stichting Kafountine
Rutger Schilpzand – voorzitter
Rogier Kamphuis – penningmeester
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