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JAARVERSLAG 2018 

 

INLEIDING 

Het bestuur van Stichting Kafountine doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2017 ter 

ondersteuning van de vrouwenvakschool Satang Jabang in Kafountine, Senegal. 

In het jaar 2017 is de opgaande lijn die in het jaarverslag 2016 was geconstateerd, verder 

geconsolideerd, zowel in Senegal als in Nederland.  

Op de Satang Jabang school stijgt het aantal leerlingen van de school, evenals de kwaliteit van het 

onderwijs en de waardering voor de school in haar omgeving.  

De stijging van de kwaliteit van het onderwijs wordt mede veroorzaakt door de kwaliteitsverhoging van 

het reguliere bijscholingsprogramma dat wordt georganiseerd en betaald door de Senegalese 

overheid en waaraan alle leerkrachten deelnemen. 

Het bestuur van Stichting Kafountine is op volle sterkte met 6 enthousiaste leden en de inkomsten in 

2017 waren conform de verwachtingen. Het belangrijkste aandachtspunt was dat nog geen 

financiering kon worden gevonden voor de nieuwbouw van twee lokalen. 

In 2018 zet het bestuur weer volop in op het werven van voldoende fondsen voor zowel de exploitatie 

van de school als voor de start van de noodzakelijke nieuwbouw van de twee lokalen. 

 

SAMENWERKING MET DE SATANG JABANG SCHOOL 

Ontwikkelingen in de school 

Dit jaar waren 104 studenten ingeschreven. Met name het eerste leerjaar kende meer leerlingen dan 

voorgaande jaren, waardoor de groepen eerstejaars bij sommige lessen moesten worden gesplitst.  

De examenresultaten waren naar tevredenheid: van de 19 studenten hebben 16 het door de overheid 

erkende diploma ontvangen. Acht van hen slaagden met een 8 of meer. De drie die niet zijn geslaagd 

kunnen het derde leerjaar opnieuw volgen. 

De training van de leerkrachten wordt steeds belangrijker. Een mijlpaal was het feit dat in mei 2017 de 

regionale training van de leerkrachten op Satang Jabang plaats vond. Daarbij werd veel aandacht 

besteed aan de manier waarop men op Satang Jabang met de studenten omgaat. Daarnaast is een 

aantal leerkrachten van de school uitgekozen voor een speciale training in managementvaardigheden. 

Deze meerdaagse training is georganiseerd door de overheid en dient als basis voor lessen over dit 

onderwerp op de deelnemende scholen. 

Communicatie: 

De communicatie tussen Stichting Kafountine en het Conseil van Satang Jabang vindt regulier plaats 

op drie manieren: 
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• maandelijkse skype gesprekken over de actuele gebeurtenissen en lopende zaken 

• kwartaalrapportage door het Conseil over alle inkomsten en uitgaven van de school 

• jaarvergadering van Stichting Kafountine en het Conseil om het voorgaande jaar te evalueren 

en plannen en afspraken te maken voor het komende jaar. We streven ernaar dat ook de 

Zweedse Stichting Vrienden van Kafountine hierbij aanwezig is. De jaarvergadering 2017 is 

voorbereid met Vrienden van Kafountine en het verslag is besproken, maar zij konden niet 

aanwezig zijn. 

Jaarvergadering 2017: 

Zoals elk jaar heeft het bestuur in januari 2017 een bezoek gebracht aan de school om zich op de 

hoogte te stellen van de situatie en deel te nemen aan de jaarvergadering. De belangrijkste punten uit 

de jaarvergadering 2017 waren: 

• De drie betrokken partijen hebben het volgende financiële commitment gedaan: 

o Satang Jabang eigen inkomsten en fondsenwerving - € 12.500 

o Stichting Vrienden van Kafountine (Zweden) - € 8.000 

o Stichting Kafountine - € 30.500. 

• het blijft moeilijk om Le Snack, het terras annex snackbar van de school, winstgevend te 

maken. Dit vraagt veel energie en leidt tot teleurstelling aan Senegalese zijde. Stichting 

Kafountine heeft ervoor gepleit om voorrang te geven aan het educatieve doel. 

• De Permaculture Garden werd ook in 2017 particulier gesponsord vanuit Zweden,  waardoor 

deze tuin verder ontwikkeld kon worden tot een voorbeeld van permaculture en toekomstige 

inkomstenbron voor de school. 

• Veel aandacht is besteed aan een overzichtelijke vorm van boekhouding. Vooral is het 

belangrijk om een helder overzicht te krijgen van de kosten en baten van fondsenwervende 

activiteiten om te kunnen beoordelen of deze uiteindelijk wel geld opleveren. Dergelijke 

overzichten maken nu onderdeel uit van de kwartaal- en jaarrapportage wat betreft Le Snack 

en het Internet Café. Dit heeft mede geleid tot het besluit van het Conseil om het Internet café 

te sluiten vanwege verliezen en gebrek aan perspectief op verbetering.  

• Tijdens het bezoek van het bestuur aan Kafountine werd kennis gemaakt met de zojuist 

opgerichte Vereniging van Oud-Studenten. Deze verenigt zelfstandig werkende alumni en 

stelt zich ten doel om nieuwe afgestudeerden, die een eigen onderneming willen beginnen, bij 

te staan. Zowel het bestuur van Satang Jabang als Stichting Kafountine hebben hun steun 

toegezegd aan dit voortreffelijke initiatief. 

Viering 20-jarig bestaan 

In aanwezigheid van het bestuur, alle studenten en leraren van Satang Jabang, een aantal officials uit 

de regio en de delegatie van Stichting Kafountine is op 5 januari 2017 op de school het 20 jarig 

bestaan van de school gevierd. Dit was een uitstekende gelegenheid om het unieke karakter van de 

school en zijn impact op de regio te benadrukken. Bij die gelegenheid heeft het bestuur van Stichting 

Kafountine 20 laptops, die zijn gerepareerd door studenten van het ID College, overhandigd aan de 

school. 

 

BESTUUR STICHTING KAFOUNTINE 

In 2017 werd afscheid genomen van Ellis Schilpzand en Elza Kanters. Als nieuwe bestuurders werden 

verwelkomd: Barbara van Urk, Jacqueline Vink en Michael Oskam. Eind 2017 bestond het bestuur uit: 

Rutger Schilpzand (voorzitter), Koko Beers (secretaris), Rogier Kamphuis (penningmeester), en de 

leden Jacqueline Vink, Barbara van Urk en Michael Oskam. 
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COMMUNICATIE 

• In 2017 is rond de Paasdagen een Nieuwsbrief verstuurd aan alle relaties en donateurs. Uit 

oogpunt van kosten streven we ernaar om de Nieuwsbrief zo veel mogelijk digitaal te 

verzenden. 

• Website. Dank zij de inspanningen en creativiteit van een groep studenten van het ID College 

in Zoetermeer beschikt Stichting Kafountine nu over een nieuwe en aantrekkelijke website 

waar ook direct donaties aan de stichting kunnen worden gedaan. Ook het logo is vernieuwd. 

• Op 23 september vond voor de tweede maal de jaarlijkse Benefietmiddag plaats voor de 

donateurs en relaties. Boekhandel Van der Meer in Noordwijk was zo goed de boekhandel 

hiervoor ter beschikking te stellen. De bijeenkomst werd door ca. 60 mensen bezocht en 

bracht ca. 2000 euro op aan verkoop en donaties.  

 

FONDSENWERVING  

De verschillende inkomstenbronnen staan omschreven in onderstaande toelichting op de 

exploitatierekening. Daarnaast vallen de volgende activiteiten te vermelden: 

• Een stichting die anoniem wil blijven, is benaderd voor co-financiering van de reguliere 

exploitatie. Dit heeft geresulteerd in een schenking van € 10.000. 

• De Stichting heeft zich ingeschreven bij www.doelshop.nl, waardoor een klein percentage van 

de transacties die via deze website lopen, op het conto van de Stichting worden 

bijgeschreven. 

• Verschillende supermarkten zijn benaderd voor deelname aan hun statiegeld-actie. Dit zal in 

2018 inkomsten opleveren.  

• Een financieringsaanvraag is gedaan bij de Soroptimistenclub Zoetermeer. De uitslag daarvan 

was eind 2017 nog niet bekend. 

• Een presentatie is gegeven bij Rotary Zoetermeer, hetgeen heeft geleid tot enkele donaties. 

 

MATERIËLE DONATIE 

Van verschillende kanten zijn ook in 2017  giften gedaan in de vorm van artikelen en materialen voor 

de school. Deze zullen begin 2018 naar Kafountine worden verzonden.  

 

  

http://www.doelshop.nl/
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EXPLOITATIEREKENING 2017 

 

INKOMSTEN 
 

Sponsor een leerplek 12.400,00 

Giften organisaties 11.919,00 

Particuliere giften 3.717,50 

Diverse overboekingen 2.782,89 

Rente 22,92 

  

Totaal inkomsten €30.842,31 

  
 

UITGAVEN 
 

Satang Diabang 26.519,00 

Algemene kosten 608,42 

Interne overboekingen 0 

  

Totaal uitgaven €27.127,42 

  

Resultaat € 3.714,89 

 

   
        

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 € 2.742,89 

opgenomen. Dit bedrag bestaat voor het grootste deel uit de opbrengst van de jaarlijkse 

benefietbijeenkomst (€ 2.102,50).  

Bij een aantal feesten en jubilea is ervoor gekozen om in plaats van cadeaus een bijdrage te vragen 

voor de school. Dit heeft in 2017 ruim 2.000 euro opgeleverd. 

  

In 2012 is de Stichting gestart met de actie Sponsor een leerplek. Voor € 400 per jaar, vijf jaar lang, 

kan een leerling worden gesponsord tegen maximale belastingaftrek. Het bestuur heeft de aanvraag 

van deze schenking in 2016 vereenvoudigd. Via een formulier van de Belastingdienst kan de 

schenking worden aangemeld voor maximale belastingaftrek bij de belastingaangifte. Eind 2017 

waren er veertien sponsoren waarvan één voor € 7.200,- per jaar uit een nalatenschap en dertien voor 

€ 400,- per jaar. Deze actie heeft dus in 2016 € 12.400,- opgeleverd.  
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Het benaderen van institutionele donateurs heeft in 2017 een bedrag van € 10.000 opgeleverd. In 

2018 zal het benaderen van institutionele donateurs worden voortgezet.  

 

Uitgaven  

Regelmatig wordt via Credit Mutuel du Senegal 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. 

De algemene kosten bestaan verder met name uit bankkosten voor de overmakingen naar Senegal 

en kosten voor de website.  

Resultaat 

Het resultaat over 2017 is net als in 2016 weer positief. Wel is de behoefte aan financiering bij de 

school toegenomen waardoor er in de komende jaren een grotere bijdrage vanuit Stichting Kafountine 

nodig lijkt. Het bestuur doet er alles aan om dat in 2018 voor elkaar te krijgen en toch het resultaat 

positief te houden.  

 

 

SALDO OP 31 DECEMBER 2017 

   
        

Lopende rekening 13.975,82 
 

        

Spaarrekening 10.056,39 
 

        

Totaal saldo € 24.032,21 
 

        

 

SALDO OP 31 DECEMBER 2016 

   
        

Lopende rekening 3.302,26 
 

        

Spaarrekening 12.056,39 
 

        

Totaal saldo €15.358,65 
 

        

 

 

 

Namens het Bestuur van Stichting Kafountine 

Rutger Schilpzand – voorzitter 

Rogier Kamphuis - penningmeester 


