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JAARVERSLAG 2018 

 

INLEIDING 

Het bestuur van Stichting Kafountine doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2018 ter 
ondersteuning van de vrouwenvakschool Satang Jabang in Kafountine, Senegal. 

In het jaar 2018 is de opgaande lijn die in het jaarverslag 2017 was geconstateerd, verder 
geconsolideerd, zowel in Senegal als in Nederland.  
Op de Satang Jabang school stijgt de kwaliteit van het onderwijs met name door grotere deelname 
van de leerkrachten in de reguliere, door de overheid betaalde bijscholing van alle leerkrachten in het 
beroepsonderwijs in de regio. Aan de andere kant neemt de waardering van de overheid toe voor de 
kwaliteit van het onderwijs van de Satang Jabang school, met name door de sterke nadruk op 
praktijkonderwijs. Het diploma is een waardevol bezit: alle afgestudeerden van 2018 hebben een baan 
kunnen vinden of zijn een eigen onderneming begonnen. 

Het bestuur van Stichting Kafountine is op volle sterkte met 6 enthousiaste leden. Door een forse extra 
inspanning in fondsenwerving en acties voor de nieuwbouw van schoollokalen, waren de inkomsten in 
2018 hoger dan normaal. Hierdoor was het in de eerste plaats mogelijk een reserve aan te leggen van 
meer dan een jaar exploitatie, wat essentieel is voor de continuïteit van de school. Tevens was het 
daardoor mogelijk te starten met de nieuwbouw van twee lokalen.  

In 2019 zet het bestuur weer volop in op het werven van voldoende fondsen voor zowel de exploitatie 
van de school als voor de noodzakelijke verdere nieuw- en verbouw van de school. 
 

SAMENWERKING MET DE SATANG JABANG SCHOOL 

Ontwikkelingen in de school 

Dit jaar waren 106 studenten ingeschreven. Niet alle studenten halen het eind van het jaar. Het 
Conseil houdt mogelijke schooluitval nauwlettend in de gaten en probeert dit te voorkómen door 
bijtijds met leerlingen in gesprek te gaan, mee te helpen oplossingen te vinden en, in geval van 
tijdelijke afwezigheid, ondersteuning te verlenen om de terugkeer succesvol te laten verlopen. 
De examenresultaten waren naar tevredenheid: van de 12 studenten hebben 10 het door de overheid 
erkende diploma ontvangen. Bovendien zijn drie studenten op een hoger niveau van het 
beroepsonderwijs (“Certificate d’Aptitude Professionel”) niveau geslaagd. Dit Certificat is het officiële 
diploma voor het beroepsonderwijs. 

De training van de leerkrachten wordt steeds belangrijker. Er zijn 15 leerkrachten aan de school 
verbonden; de meeste van hen zijn praktijkmensen. De overheid besteedt steeds meer aandacht aan 
praktijkonderwijs in de beroepsopleidingen; men erkent dat Satang Jabang hierin een voorsprong 
heeft en als voorbeeld kan dienen. Daarnaast hebben 6 leerkrachten van de school en één van de 
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leden van het Conseil een speciale training in managementvaardigheden ontvangen. Deze 
meerdaagse training is georganiseerd door de overheid en wordt nu met veel  enthousiasme 
toegepast in het curriculum om studenten voor te bereiden op zelfstandig ondernemerschap.  

Communicatie: 
De communicatie tussen Stichting Kafountine en het Conseil van Satang Jabang vindt regulier plaats 
op drie manieren: 

• 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 op de school in Kafountine om het 

voorgaande jaar te evalueren en plannen en afspraken te maken voor het komende jaar. We 
streven ernaar dat ook de Zweedse Stichting Kafountiner Vänner (Vrienden van Kafountine) 
hierbij aanwezig is. De jaarvergadering 2018 is voorbereid met Kafountiner Vänner en het 
verslag is besproken, maar zij konden helaas niet aanwezig zijn. 

Jaarvergadering 2018: 
Zoals elk jaar heeft het bestuur in januari 2018 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 2018 waren: 

• De drie betrokken partijen hebben het volgende financiële commitment gedaan: 
o Satang Jabang eigen inkomsten en fondsenwerving - € 10.000 
o Stichting Vrienden van Kafountine (Zweden) - € 7.000 
o Stichting Kafountine - € 36.000. 

• 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 en Zweedse zijde. 
Met het Conseil is afgesproken om Le Snack voorlopig primair te blijven gebruiken als 
leeromgeving en de commerciële haalbaarheid secundair te maken. 

• De externe sponsoring van de Permaculture Garden zal begin 2019 beëindigd. In 2017 en 
2018 is veel aandacht besteed aan de overdracht van kennis en vaardigheden van de twee 
Permacultuur adviseurs van Stichting Artoasis, Carlos en Miguel, aan het Conseil en enkele 
medewerkers van de school. Het doel van deze tuin is een voorbeeld te zijn van permacultuur 
en om inkomsten te genereren voor de school. De studenten leren in deze tuin werkenderwijs 
hoe ze permacultuur kunnen toepassen. 

• Met het Conseil is afgesproken om een eenvoudiger format voor de kwartaalrapportage in 
gebruik te nemen en om de kosten en baten van fondsenwervende activiteiten zichtbaar te 
maken. Dit om te kunnen beoordelen of de activiteiten uiteindelijk wel geld opleveren. Dit 
nieuwe format zal in 2019 in gebruik worden genomen. 

• De school ontwikkelt zich tot een centrum voor informatie en educatie. In dat kader is in 2018 
ruimte verhuurd aan de gemeente om een bibliotheek voor het dorp in te vestigen en is in de 
Foyer van de school een training in ondernemerschap gegeven. Het Conseil zal met 
voorstellen komen om de Foyer te verbouwen en zo meer geschikt te maken voor deze 
bestemming. Dit kan substantieel bijdragen aan de eigen inkomsten van de school. 

• De fruittuin, die de school heeft opgezet om inkomsten te genereren, heeft te kampen met 
diefstal. Om die reden is een dienstwoning voor de tuinman gebouwd op de tuin. Het Conseil 
heeft de bouw gefinancierd uit eigen inkomsten.  

Nieuwbouw 
De meeste schoolgebouwen zijn 21 jaar oud en aan het eind van hun bestaan. Omdat door de 
klimaatverandering de regens ook in Senegal steeds heftiger worden, lijden de gebouwen elk jaar 
meer schade, wat forse extra kosten oplevert. Stichting Kafountine heeft samen met de Wilde Ganzen 



3 
Jaarverslag 2018 Stichting Kafountine 

en de One Percentclub extra acties gevoerd en is er in geslaagd voldoende geld in te zamelen om 
met de nieuwbouw van twee leslokalen te kunnen beginnen. Deze lokalen zullen naar verwachting in 
juni 2019 worden opgeleverd en kunnen in het leerjaar 2019/20 in gebruik worden genomen. 

Financiële zaken 
Om het Conseil zo veel mogelijk zekerheid te geven over de inkomsten uit Stichting Kafountine, is 
afgesproken om maandelijks 1/12 van het gecommitteerde jaarbedrag, dwz. 3.000 euro per maand, 
over te maken. Daarnaast ontvangt het Conseil elk kwartaal een bedrag uit Zweden, dat afhankelijk is 
van hun inkomsten. 

De voortgang van de nieuwbouw heeft enige vertraging opgelopen doordat de school van bank is 
gewisseld. Deze vertraging is begin 2019 opgelost. 

 

BESTUUR STICHTING KAFOUNTINE 

Gedurende 2018 bestond het bestuur uit: Rutger Schilpzand (voorzitter), Koko Beers (secretaris), 
Rogier Kamphuis (penningmeester), en de leden Jacqueline Vink, Barbara van Urk en Michael 
Oskam. Er hebben zich geen wisselingen voorgedaan. 

 

COMMUNICATIE 

• In 2018 is rond de Paasdagen en begin december een Nieuwsbrief verstuurd aan alle relaties 
en donateurs. De Nieuwsbrief wordt uit oogpunt van kosten hoofdzakelijk digitaal verzonden. 

• De website www.stichtingkafountine.nl, die in 2017 is vernieuwd door een groep studenten 
van het ID College in Zoetermeer, fungeert naar wens als digitaal uithangbord en nodigt uit tot 
donaties. In het verslagjaar is via de doneer-optie op de website € 1.401,86 ontvangen.  

• Op 13 oktober vond voor de derde maal de jaarlijkse Benefietmiddag plaats voor de donateurs 
en relaties, die dit jaar in het teken stond van fondsenwerving voor de bouw van de nieuwe 
lokalen. Boekhandel Van der Meer in Noordwijk was weer zo goed de boekhandel hiervoor ter 
beschikking te stellen. De bijeenkomst werd door ca. 60 mensen bezocht en bracht ca. € 2200 
op aan verkoop en donaties.  
 

FONDSENWERVING  

De verschillende inkomstenbronnen staan omschreven in onderstaande toelichting op de 
exploitatierekening. Daarnaast vallen de volgende activiteiten te vermelden: 

• In de afgelopen jaren is het door bestuurswisselingen en tegenvallende fondsenwerving af en 
toe voorgevallen dat er onvoldoende continuïteit in betaling was. Dankzij de creativiteit van het 
Conseil heeft dit niet tot onderbrekingen in het onderwijs geleid. Het spreekt vanzelf dat het 
wenselijk is dit soort situaties te voorkómen en een substantiële financiële reserve op te 
bouwen. Om die reden is in 2018 in samenwerking met een adviseur fondsenwerving een 
fondsenwervingsactie uitgevoerd, gericht op goede-doelen-fondsen en vergelijkbare 
stichtingen. Dit heeft, na aftrek van organisatie- en advieskosten, een bedrag opgeleverd van 
€110.650.  

• Stichting Kafountine heeft zich in 2018 ervoor ingezet om de financiering van de nieuwbouw 
van twee schoollokalen rond te krijgen. Hiervoor heeft een crowdfunding actie plaats 
gevonden via de One Percentclub en zijn de Wilde Ganzen bereid gevonden om een donatie 
te doen ter grootte van 50% van het reeds ingezamelde bedrag. Ook de opbrengsten van de 
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Benefietborrel in 2018 zijn in zijn geheel bestemd geweest voor de nieuwbouw. Op deze 
manier is een totaalbedrag van € 25.733,79 verzameld, hetgeen de gehele begroting van de 
eerste fase van de nieuwbouw dekt. Dit bedrag is overgemaakt en in het verslagjaar is met de 
nieuwbouw een begin gemaakt. 

• Donaties voor de reguliere exploitatie van de school zijn aangevraagd en ontvangen van ASN 
Bank (€ 7.500) en Triodos Bank (€ 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. Dit heeft in 2018 € 112,34  opgeleverd. 

• Verschillende supermarkten zijn benaderd voor deelname aan hun statiegeld-actie. Dit heeft 
in het verslagjaar een totaalbedrag van € 2133,40 opgeleverd plus publiciteit in de plaatselijke 
pers.  

• Het Alfrink College Zoetermeer, een middelbare school voor HAVO & VWO heeft Stichting 
Kafountine gekozen als haar goede doel voor het schooljaar 2018- 2019. Dit betekent dat de 
scholieren middels verschillende acties geld inzamelen voor de Satang Jabang school. Het 
Alfrink College heeft een stevige reputatie op dit vlak, dus de verwachting is dat we aan het 
einde van het schooljaar een substantiële bijdrage mogen ontvangen. 

• De Soroptimistenclubs Zoetermeer en Lisse-Bollenstreek werven jaarlijks fondsen voor het 
goede doel en in 2018 hebben deze twee organisaties Stichting Kafountine als begunstigde 
gekozen. In het geval van Soroptimistenclub Lisse-Bollenstreek heeft dit in 2018 reeds tot een 
donatie van € 2.500,- geleid. Daarnaast is de samenwerking in beginsel voor meerdere jaren 
aangegaan. In het geval van Soroptimistenclub Zoetermeer leverde dit reeds een donatie van 
€ 800,- op in 2018.    

 

MATERIËLE DONATIES 

Van verschillende kanten zijn ook in 2018 giften gedaan in de vorm van artikelen en materialen voor 
de school. Deze zijn begin 2019 per container naar Kafountine verzonden.  

 

EXPLOITATIEREKENING 2018 

Inkomsten 
 

Sponsor een leerplek 14.400,00 

Giften organisaties 122.453,10 

Particuliere giften 4.582,00 

Diverse overboekingen 2.133,40 

Rente 0,00 

  
Totaal inkomsten €143.568,50 

  
Uitgaven 

 
Satang Diabang 52.330,00 
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Algemene kosten 941,59 

Advies fondsenwerving 13.267,11 

Verbouwing via Wilde Ganzen  17.155.86 

Totaal uitgaven €83.694,56 

  
Resultaat €59.873,94  

 

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 

• Sponsor een Leerplek is een voortdurende actie van Stichting Kafountine waarin donateurs 
voor een bedrag van 400 euro per jaar de leerplek van één student financieren. Door een 
contract voor 5 jaar aan te gaan, kan de donateur maximaal belastingvoordeel genieten. 

• De advieskosten fondsenwerving betreft het inschakelen van een professionele 
fondsenwerver ten behoeve van het opbouwen van een financiële reserve om de continuïteit 
van de financiering en daarmee van de school te waarborgen. Dit is een eenmalige actie. 
Verder zijn geen overheadkosten gemaakt. Reiskosten voor vergaderingen en voor de 
jaarvergadering alsmede bureaukosten worden door de bestuursleden zelf gedragen.  

• De donatie van de Wilde Ganzen ten behoeve van de nieuwbouw is rechtstreeks aan Satang 
Jabang overgemaakt en is dus niet opgenomen in het overzicht van de inkomsten.  
Het bedrag ter financiering van de nieuwbouw bestaat uit 2/3 zelf verworven middelen en 1/3 
donatie van Wilde Ganzen. In overeenstemming met de regels van Wilde Ganzen is het door 
Stichting Kafountine verzamelde geld overgemaakt aan Wilde Ganzen. Vervolgens is door 
Wilde Ganzen het totaalbedrag aan Satang Jabang overgemaakt. 

• In de uitgaven aan de school zit ook een bedrag van € 5.000,- die nooit is aangekomen en 
nog bij de bank Credit Mutuel du Senegal ‘hangt’. De school heeft dit bedrag nooit ontvangen. 
Om deze reden is de ING Bank op verzoek van Stichting Kafountine in contact getreden met 
Credit Mutuel du Senegal om het bedrag terug te halen. Bij het afronden van dit jaarverslag is 
dit bedrag inmiddels terug gestort.  

• De ‘diverse overboekingen’ bestaan volledig uit inkomsten uit de supermarktacties zoals 
eerder genoemd.  

• De ‘giften organisaties’ betreffen de inkomsten van de aangeschreven stichtingen alsmede de 
inkomsten van de Goededoelshop en inkomsten via de website. 
  

Saldo op 31 december 2018 

Lopende rekening 10.035,76 
 

        

Spaarrekening 79.565,05 
 

        

Totaal saldo €89.600,81 
 

        

 

Namens het Bestuur van Stichting Kafountine 

Rutger Schilpzand – voorzitter 

Rogier Kamphuis - penningmeester 


