
De koers van de Ugandese Shilling per 5 december 2017: € 1 = 4.314 UGX 

 

Jaarplan en begroting 2018 
 

Jaarplan 
 

In 2017 is het laatste onderhoud aan het schoolgebouw afgerond. De huurhuizen zijn 

inmiddels ook helemaal klaar. Voor 2018 staan zijn er dan ook geen grote bouwplannen 

en moeten de huurhuizen opbrengsten gaan genereren waarmee vaste kosten in Uganda 

gedekt kunnen worden.  

 

Als alle zes de huurhuizen verhuurd zijn, brengt dat elke maand zes keer 200.000 UGX op. 

Daarvan zal telkens 200.000 gereserveerd worden voor onderhoud aan de huurhuizen. Dat 

betekent dat 1.000.000 UGX per maand (12.000.000 UGX per jaar) beschikbaar komt voor 

de kleuterschool en het onderwijs. Dit komt neer op 3.000 euro per maand. In 2017 zijn 

van dit geld de kosten voor de starter ’s ochtends voor aanvang van de lessen, de 

lunchkosten op Happy and Joy en de lunchkosten voor de basisscholen bekostigd. Dit wordt 

in 2018 voortgezet. Stichting Happy and Joy maakt hier geen geld meer voor over zodat 

de organisatie in Uganda verder kan groeien in het gedeeltelijk zelfstandig en 

zelfvoorzienend zijn.  

 

De salarissen van de directrice, docenten, kok en nachtwaker worden per schooljaar 2018 

verhoogd met 20.000 UGX. Het salaris van de schoonmakers wordt met 10.000 UGX 

verhoogd. Tot deze stijging is besloten om de salarissen in pas met de salarissen op andere 

scholen te laten lopen.  

 

In 2018 zal de samenwerking met twee basisscholen voortgezet worden. Stichting Happy 

and Joy betaalt het lesgeld. De lunchkosten betaalt Happy and Joy Nursery School and Day 

Care Centre zelf uit de huuropbrengsten. Ook wordt bij uitzondering één oudleerling van 

Happy and Joy gesponsord op de middelbare school. Twee sponsors betalen de kosten die 

gemoeid zijn met het lesgeld alsmede de kost en inwoning op school. Voor kost en inwoning 

is gekozen, omdat bleek dat de leerling door de lastige thuissituatie niet meekwam op 

school. Nu hij op school woont, gaat dit beter en daarom wordt boarding voortgezet. 

 

Tot slot zijn er voor Stichting Happy and Joy nog diverse overige kosten. Deze zijn vermeld 

op de begroting. 

 

De activiteiten van de Stichting zullen met name bestaan uit het beheer van het 

sponsorbestand, het informeren van sponsorouders en het doorsturen van benodigde 

bedragen naar Uganda. Er staan voor 2018 geen fondsenwerving of grote acties gepland. 

Na jaren van ontwikkeling en activiteiten, zal 2018 moeten uitwijzen of het nieuwe model, 

waarbij de school deels zelfvoorzienend wordt, werkt. 

 

 

 

  



De koers van de Ugandese Shilling per 5 december 2017: € 1 = 4.314 UGX 

 

Begroting 
 

Uitgaven: 
 

Kostenpost in Uganda       Bedrag in Ugandese shilling 
Salarissen                      16.760.000 

- 1 directrice               4.080.000 

340.000 ugx per maand x 12 maanden 

- 3 gekwalificeerde docenten            8.640.000 

240.000 ugx per maand x 12 maanden x 3 docenten 

- 1 kokkin              2.040.000 

170.000 ugx per maand x 12 maanden 

- 1 nachtwaker                  1.680.000 

140.000 ugx per maand x 12 maanden  

- 2 schoonmakers                    320.000 

40.000 ugx per maand x 8 maanden 

Schoolgeld kinderen basisschool en middelbare school     15.555.000 

150.000 ugx per termijn x 3 termijnen x 33 kinderen        14.850.000 

600.000 ugx per jaar x 1 kind + 600.000 ugx boardingfees       1.200.000 

 

Eindejaarsdag                    700.000 

 

Registratie/belastingkosten              900.000 

 

Uniformen en sportkleding            450.000 

15 keer 15.000               225.000 

15 keer 15.000              225.000 

                                 _____________ 

subtotaal in UGX                         34.860.000      

subtotaal in Euro (afgerond)                                       8.500 

 

Kostenpost in Nederland                            Bedrag in Euro 
  

Bureaukosten:                   1.000 

Aanvullen reserves na voorschot in 2017:                       1.500 

 

Totaal uitgaven in Euro:                                       11.000 

 
Inkomsten: 
 

Sponsorouders                  9.784,00 

98 gesponsorde kinderen x € 102 per jaar                      9.384,00 

1 keer lesgeld middelbare school + boardingschool              400,00 

Vaste maandelijkse giften               1.080,00 

Overige giften                 136,00 

                     +_____________ 

Totaal inkomsten in Euro                    11.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


