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Jaarverslag 2017

Inleiding

Dit is het jaarverslag over 2017. Het was een rustig jaar. Er zijn nog wat laatste investeringen gedaan
in de huurhuizen in Uganda. Verder bestonden de activiteiten van Stichting Happy and Joy vooral uit
het financieel ondersteunen van de gewone gang van zaken op de kleuterschool in Uganda. Veruit
de meeste uitgaven dit jaar zijn dan ook daarmee gemoeid. Het gaat om salarissen, geld voor lunch,
schoolkosten voor de basisschool, schoolmateriaal, etcetera.

Hieronder treft u een verslag aan van alle uitgaven, inkomsten en inve5teringen van de Stichting
Happy and Joy in 2017. Het jaarbericht vindt u op onze website onder een andere button.

Inkomsten in Uganda

Naast de inkomsten van de Stichting in Nederland verkrijgt de school ook inkomsten in Uganda,
namelijk uit de schoolfees van de betalende kinderen. Dit komt al jaren neer op in totaal circa
€3.000. Met nadruk op circa, omdat het gaat om een omgerekend bedrag en niet alle betalende
kinderen altijd in staat zijn om het gehele bedrag aan schoolgeld te betalen (zij kunnen eventueel in
aanmerking komen voor sponsoring als er een sponsorouder is). Vanwege deze onzekerheden en
omdat de inkomsten in Uganda ook bij lange na niet toereikend zijn voor alle kosten, is de afspraak
dat Stichting Happy and Joy geld overmaakt voor een aantal vaste kostenposten, zoals de salarissen

,van het personeel, het eten en de kosten voor de leerlingen op de basisscholen. Voor het overige
wordt er geld overgemaakt voor zover de kosten niet gedekt kunnen worden door de inkomsten in
Uganda.
Daarnaast verkrijgt de school inkomsten uit de huurhuizen. Deze inkomsten waren helaas ook in
2017 nog zeer wisselend. Desalniettemin is een begin gemaakt van het zelfvoorzienend maken van
de school. Halverwege het jaar — toen de huurhuizen allemaal helemaal klaar waren — is met de
directrice afgesproken dat Stichting Happy and Joy geen geld meer zou overmaken voor de lunch en
andere eetkosten; deze moesten vanaf toen voldaan worden uit de opbrengsten van de huurhuizen.

Dit jaarverslag gaat alleen over de inkomsten en uitgaven (dus de overboekingen naar Uganda) van
de Nederlandse Stichting Happy and Joy en niet over de inkomsten in Uganda. De inkomsten kunnen
in Uganda kunnen soms wel effect hebben op de uitgaven van de Stichting. Indien van toepassing
wordt dat in dit verslag verder uitgelegd.

Financiële verantwoording 2017

Inkomsten

De inkomsten van Stichting Happy and Joy bedroegen in 2017 in totaal € 11.877. Dit komt
grotendeels voort uit de sponsoring door vaste sponsorouders, namelijk € 9888. Daarnaast waren er
verschillende donaties van in totaal € 1.967. Tot slot is nog een klein beetje rente opgebouwd,
namelijk €22.
De inkomsten zijn in 2017 lager dan in 2016. Dit komt met name doordat in 2016 extra geld is
ingezameld samen met Wilde Ganzen; in 2017 zijn geen extra inzamelingsactiviteiten geweest. Ook
is het aantal sponsorouders in 2017 iets teruggelopen en daalde daarmee dus ook de inkomsten uit
sponsoring.



Uitgaven ten behoeve van de school en het onderwijs

In de eerste plaats waren er de vaste lasten van de salarissen. De totale kosten aan salarissen voor
de directrice, drie docenten, kok, schoonmakers en de nachtwaker kwamen neer op €3.901. Dit
bedrag is iets hoger dan 2016 als gevolg van de jaarlijkse salarisverhoging die de Stichting heeft
ingesteld. Elk nieuw schooljaar (dus in februari) stijgen de lonen iets om er voor te zorgen dat ze in
lijn blijven met die op andere scholen.

Verder is er in 2017 in totaal €4.494 overgemaakt voor de gesponsorde kinderen op de basisscholen
waarmee Happy and Joy samenwerkt. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan het bedrag in 2016. Dat
komt doordat het aantal kinderen dat wordt gesponsord op de basisscholen daalt. Enige tijd werden
alle gesponsorde kinderen op de kleuterschool ook op de basisschool gesponsord, maar dat bleek
financieel niet houdbaar voor de langere termijn. Sinds een paar jaar wordt er gewerkt met het
systeem waarbij elk schooljaar vijf kinderen van topclass gesponsord over gaan naar de basisschool.
Waar er voorheen tien kinderen of meer per klas gesponsord op de basisschool zaten, zijn dat er nu
maximaal vijf per schooljaar. Hierdoor dalen de kosten. Daarnaast zit in dit bedrag nog maar een
deel van de lunchkosten voor de kinderen. Waar Happy and Joy deze kosten in het verleden volledig
droeg, zijn deze kosten vanaf het V trimester betaald uit de opbrengsten van de huurhuizen en dus
niet meer door de Stichting.

Daarnaast is er geld overgemaakt voor een middelbare school. Er is één kind dat op de middelbare
school wordt gesponsord door de Stichting. Dit gebeurt bij uitzondering omdat hij geen ouders of
andere familie meer heeft die kan zorgen voor schoolgeld en hij er als tiener helemaal alleen voor
staat. Dankzij twee sponsors gaat hij naar de middelbare school en woont hij daar gedurende de
schoolweken ook intern. Op die manier probeert de Stichting zijn ontwikkeling maximaal te
ondersteunen.

Er is aanzienlijk minder geld besteed aan eetgeld. Dat was in 2017 nog maar € 1.330 ten opzichte
van €2.840 in 2016. Dit heeft te maken met de opbrengsten uit de huurhuizen: vanaf het midden
van het schooljaar is de opbrengst van de huurhuizen besteed aan eten voor de school en hoefde
Happy and Joy hier geen geld meer voor over te maken. Eetgeld betreft overigens de starter voor
alle kleuters om 8.00 uur bestaande uit brood met boter en wat drinken. Daarnaast omvat het de
kosten voor het ontbijt om 10.00 uur voor leerlingen die zelf geen ontbijt mee nemen en voor
medewerkers op de kleuterschool. Tot slot vallen onder deze kostenpost de kosten voor de lunch
van de medewerkers,

In 2017 is geen geld overgemaakt voor uniformen. De uniformen die aangeschaft moesten worden
zijn betaald met geld dat in Uganda is binnen gekomen. Het bedrag is verrekend met andere kosten.

Verder is er geld overgemaakt voor het eindejaarsfeest. Ook zijn er kleinigheden aangeschaft als
promotiemateriaal of om donateurs in Nederland te bedanken. Deze kosten zijn terug te vinden
onder de post ‘representatie- en promotiekosten’. Onder de post overige algemene kosten zijn
onder andere de kosten opgenomen voor de medicijnen voor Akram. Deze jongen had ook dit jaar
weer iedere maand medicijnen nodig en zijn sponsorouder betaalt die via de Stichting. Daarnaast
vallen onder deze post de registratiekosten voor het examen van leerlingen en ander lesmateriaal
dat is aangeschaft. Ook vallen hieronder de huiswerk-boeken voor in de vakantie. Het is in Uganda
gangbaar dat kinderen voor tijdens de vakantie huiswerk mee krijgen. De kosten bedragen circa € 60
om dit officiële huiswerk aan te schaffen.

Helaas ging de laptop van de directrice in 2017 stuk. Deze is onontbeerlijk voor haar werk in Uganda,
verantwoording richting Nederland en contact met Nederland. Er is daarom op kosten van de
Stichting een nieuwe gekocht. De kosten die daarmee gemoeid waren, zijn opgenomen onder kleine
aanschaffingen.



Andere uitgaven: bonk- en rentekosten en afschrijvingskosten

De bank- en rentekosten bedragen in 2017 iets lager. In 2017 is verder gewerkt met het overmaken
van geld naar Uganda via de organisatie INTL. Deze organisatie zoekt de beste koers om geld over te
maken waardoor er niet zoveel geld verloren gaat door valutaverschillen. Dit heeft ook in 2017 zijn
vruchten afgeworpen. De kosten die nu zijn opgenomen onder bank- en rentekosten zijn nu
voornamelijk nog kosten die betaald moeten worden aan de Ugandese bank voor het gebruik van de
rekening en pas en kosten die gemaakt zijn in het geval niet via INTL is overgemaakt door
onvoorziene omstandigheden.

Tot slot vinden er ieder jaar afschrijvingen plaats op de waarde van de activa: de gebouwen,
huurhuizen en toiletgebouwen. Het sportveld is al volledig afgeschreven. Er wordt niet afgeschreven
op de grond. De afschrijvingskosten bedroegen dit jaar €5.173.

Laatste investeringen in huurhuizen

In 2017 is er nog een aantal laatste investeringen gedaan in de huurhuizen. In totaal gaat het om
€1.060. Dit bedrag is bij de waarde van de vaste activa opgeteld (zie pagina 9 van het jaarbericht).

Balans aan het einde van 2017

Het resultaat voor 2017 was negatief en wel €4.876. Als de afschrijvingskosten echter buiten
beschouwing worden gelaten — aangezien voor deze kosten niet daadwerkelijk geld overgemaakt is —

is er sprake van een klein positief saldo van €297 en zou de balans dus nagenoeg nihil geweest zijn.

Het saldo van het eigen vermogen per 31 december 2017 bedroeg €79.167, welk bedrag
grotendeels bestond uit materiële vaste activa (sportveld, schoolgebouw, nieuwe toiletten, nieuwe
keuken, huizen), namelijk voor een bedrag van €69.670. Voor het overige bedroeg dit liquide
middelen van de rekening-courant en spaarrekening, samen in totaal €9.496.

De financiële situatie is op zich voldoende voor de onderwijsactiviteiten in 2018. Wel is het goed dat
de huurhuizen in 2018 meer geld zullen gaan opbrengen. Met de huuropbrengst van de huurhuizen
zullen de liquide middelen van de school zelf toenemen en hoeft er hopelijk geen gebruik meer
gemaakt te worden van acties of de reserves van Stichting Happy and Joy. Al met al biedt dit ruimte
voor een gezonde voortzetting van de activiteiten in 2018.
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