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Jaarverslag 2018
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Dit îs het jaarverslag over 2018. Het was een jaar zonder grote financiële gebeurtenissen. Er was
klein onderhoud aan de schoolgebouwen. 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,
schoolkosten voor de basisschool, schoolmateriaal, et cetera.

Hieronder treft u een verslag aan van alle uitgaven, inkomsten en investeringen van de Stichting
Happy and Joy in 2018. Het jaarbericht vindt u op onze website onder een andere button.

Inkomsten in Uganda

Naast de inkomsten van de Stichting in Nederland verkrïjgt de school ook inkomsten in Uganda. Het
gaat om de schoolfees van de betalende kinderen en daarnaast om de huur uit de huurhuizen.

Het bedrag dat voortkomt uit de schoolfees 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 bij blijvende betalingsproblemen
eventueel in aanmerking komen voor sponsoring als er een sponsorouder is). Vanwege deze
onzekerheden, is de afspraak dat van deze inkomsten kleine posten betaald worden, zoals de
aanschaf van schriften, pennen, potloden, schoolkaften, etcetera.

Daarnaast verkrijgt de school inkomsten uit de huurhuizen. De huurhuizen zijn inmiddels helemaal
klaar. Helaas waren in 2018 nog niet altijd alle huurhuizen verhuurd en was ook het innen van de
huur soms moeizaam omdat huurders niet of niet op tijd betaalden. Hierdoor waren de inkomsten
uit de huurhuizen in 2018 nog zeer wisselend. Desalniettemin is het meer zeifvoorzienend maken
van de school voortgezet en is in 2018 geen geld meer overgemaakt voor de lunch en andere
eetkosten op de kleuterschool en de Iunchkosten op de basisschool. Deze kosten zijn in 2018
voldaan 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 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 2018

Inkomsten

De inkomsten van Stichting Happy and Joy bedroegen in 2018 in totaal € 11.851. Dit was bijna
hetzelfde bedrag als in 2017. De inkomsten komen grotendeels voort uit de sponsoring door vaste
sponsorouders, namelijk € 10.639. Daarnaast waren er verschillende donaties van in totaal € 1.204.
Tot slot is een luttel bedrag aan rente verkregen, namelijk € 8.



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 directrïce, drie docenten, kok, schoonmakers en de nachtwaker kwamen neer op € 3.900.

Verder is er in 2018 ïn totaal € 3.277 overgemaakt voor de gesponsorde kinderen op de basisscholen
waarmee Happy and Joy samenwerkt. Dit bedrag is lager dan het bedrag in 2017. Dat komt voor een
klein deel 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
basïsschoot. 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 worden de
lunchkosten sinds 2018 betaald uit de huuropbrengsten. Daar wordt dus geen geld meer voor
overgemaakt vanuit Nederland.

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 intern. Op die
manier probeert de Stichting zijn ontwikkeling maximaal te ondersteunen.

Er is geen geld meer overgemaakt voor eetgeld. Deze kosten worden gedekt door de opbrengst uit
de huurhuizen.

Voorts heeft Stichting Happy and Joy € 247 betaald voor uniformen voor sponsorkinderen en is in
201$ klein onderhoud gepleegd aan de schoolgebouwen: er zijn nieuwe dakgoten geplaatst en er
zijn wat kleine herstelwerkzaamheden verricht. Ook is verlichting aangebracht in de klassen. De
kosten voor het onderhoud bedroegen €677.

Onder representatie- en promotiekosten ad €395 zijn de kosten opgenomen van het
eindejaarsfeest van de kinderen op school, alsmede de kosten voor de kerstkaarten, bedankkaarten
en andere kleine aanschaffingen. Onder de post overige algemene kosten van in totaal €429 zijn
onder andere de kosten opgenomen voor de medicijnen voor de leerling 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, huiswerk-
boeken voor in de vakantie en ander lesmateriaal dat is aangeschaft. Tot slot valt onder deze post
een belasting die in Uganda is ingevoerd en met terugwerkende kracht voor de afgelopen drie jaar
betaald moest worden. Daar had de school zelf onvoldoende reserves voor omdat altijd afgepast
geld wordt overgemaakt, waardoor de stichting deze kosten voor haar rekening heeft genomen.
Vanaf 2019 zal dit betaald worden uit de opbrengsten van de huurhuizen.

Andere uitgaven: bank- en rentekosten en afschnjvingskosten

De bank- en rentekosten waren in 2018 vergelijkbaar met 2017. De stichting werkt nog steeds 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 2018 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 toïletgebouwen. Het sportveld is al volledig afgeschreven. Er wordt niet afgeschreven
op de grond. De afschrijvingskosten bedroegen dit jaar € 5.058.

Balans aan het einde van 201$

Het resultaat voor 2018 was negatief en wel € 2.884. Als de afschrijvingskosten echter buiten
beschouwing worden gelaten — aangezien voor deze kosten niet daadwerkelijk geld overgemaakt is —

zou de balans positief geweest zijn. Er is in 2018 niet meer geld overgemaakt dan is ingezameld.

Het saldo van het eigen vermogen per 31 december 2018 bedroeg € 76.283, welk bedrag
grotendeels bestond uit materiële vaste activa (sportveld, schoolgebouw, nieuwe toiletten,
huurhuizen), namelijk voor een bedrag van € 64.612. Voor het overige bedroeg dit liquide middelen
van de rekening-courant en spaarrekening, samen in totaal € 11.671.

De liquide middelen zijn in 2018 iets toegenomen. Dit was ook beoogd om de reserves iets aan te
vullen nadat daar behoorlijk op ingeteerd was bij het afronden van de huurhuizen. Met reserves
kunnen eventuele onverwachte kosten ook in de toekomst opgevangen worden. De toename van de
reserves was nog niet zo groot als gehoopt. Dit komt doordat de huurhuizen nog niet volledig
verhuurd werden of niet alle huur betaald werd door de huurder. Eind 201$ werd al bekeken hoe dit
verbeterd zou kunnen gaan worden, bijvoorbeeld door het inschakelen van een ïncassobureau,
zodat de huurhuizen in 2018 meer geld zullen gaan opbrengen. Met een toename van die
opbrengsten, zal er minder geld overgemaakt hoeven worden naar Uganda en zullen de reserves van
de Stichting verder aangevuld kunnen worden. Al met al biedt dit ruimte voor een gezonde
voortzetting van de activiteiten in 2019.
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