Jaarverslag 2020
Inleiding
Dit is het jaarverslag over 2020. Het was een jaar als geen enkel jaar tevoren door de Covidpandemie die ook enorme effecten heeft gehad – en nog steeds heeft – op Uganda. In maart 2020
werden daar alle scholen gesloten, ook de kleuterscholen. Onze kleuterschool bleef tot het eind van
het jaar dicht. Alleen examenklassen van de basisschool en middelbare school mochten in de tweede
helft van 2020 mondjesmaat naar school. Maar de pandemie had ook effect op de werkgelegenheid
en daarmee op de mogelijkheid van mensen om rond te komen of om de huur van onze huurhuizen
te kunnen betalen. Deze gebeurtenissen hadden verschillende gevolgen voor onze uitgaven.
Gelukkig hebben we het hele jaar mogen vertrouwen op onze sponsoren. Zij bleven hun bijdrage
overmaken. Daar zijn wij, vanuit het bestuur in Nederland maar ook vanuit Uganda, hen ontzettend
dankbaar voor.
Hieronder treft u een verslag aan met een verdere toelichting op de uitgaven, inkomsten en
investeringen van de Stichting Happy and Joy in 2020. Het jaarbericht vindt u op onze website onder
een andere button.

Gevolgen (minder) inkomsten in Uganda voor Nederlandse Stichting
Naast de financiële steun vanuit de Stichting in Nederland verkrijgt de school normaliter ook
inkomsten in Uganda. Het gaat om de schoolfees van de betalende kinderen en daarnaast om de
huur uit de huurhuizen. Beide inkomsten waren in 2020 beperkt. De scholen openen in Uganda
normaliter in februari en ditmaal sloten ze in maart alweer door de pandemie. De kleuterschool
heeft hierdoor nauwelijks schoolfees ontvangen van ouders die zelf betalen voor het onderwijs.
Daarnaast konden niet alle huurders hun huur betalen omdat zij door de pandemie werkloos
werden. Uit humanitair oogpunt zijn deze mensen niet uit hun huizen gezet, maar hebben zij de tijd
gekregen om ander werk te vinden en om de huur te gaan betalen zodra dat weer kon. Hierdoor
vielen de inkomsten uit de huur voor een groot deel weg. Daar staat tegenover dat een groot deel
van de kosten die normaliter betaald worden met de inkomsten uit de huur, namelijk de
lunchkosten op de kleuterschool en van de gesponsorde kinderen op de basisschool, wegvielen
doordat de scholen gesloten waren. Voor zover er in Uganda toch tekorten ontstonden door het
wegvallen van de huurinkomsten, is dit opgevangen vanuit de Stichting in Nederland en komt dit in
het onderstaande verslag aan de orde.

Financiële verantwoording 2020
Inkomsten
De inkomsten van Stichting Happy and Joy bedroegen in 2020 in totaal € 13.062. De inkomsten
komen grotendeels voort uit de sponsoring door vaste sponsorouders, namelijk € 10.891. Daarnaast
ontving de stichting in 2020 donaties van in totaal € 2.171. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan in
2019 en komt voort uit de oproep tot extra donaties om voedselpakketten te kunnen distribueren
onder de kinderen van Happy and Joy. In 2020 werd door de lage rentekoers geen rente verkregen.
Uitgaven ten behoeve van de school en het onderwijs
In de eerste plaats waren er de vaste lasten van de salarissen. Hoewel de kleuterschool in maart
dicht moest, was er nog lang de hoop dat de school op korte termijn wel weer open zou gaan. Ook
toen duidelijk werd dat scholen niet snel weer open zouden gaan, is het personeel behouden, zodat

zij niet op zoek zouden gaan naar ander werk en in ieder geval weer direct beschikbaar zijn mocht de
school weer open gaan. Daarnaast zou het opschorten van salaris een enorme armoedeval
betekenen voor het personeel, aangezien er geen uitkeringen zijn waar een beroep op gedaan kan
worden. De totale kosten aan salarissen voor de directrice, drie docenten, kok, schoonmakers en de
nachtwaker kwamen neer op € 4.984. Dit is iets meer dan in 2019 en komt door de jaarlijkse
salarisverhoging in verband met de stijgende voedselprijzen en ter correctie van de inflatie.
Verder is er in 2020 in totaal € 1.409 overgemaakt voor de gesponsorde kinderen op de basisscholen
waarmee Happy and Joy samenwerkt. Dit is aanzienlijk minder dan in 2019 en komt door de sluiting
van de scholen in maart 2020. Voor de meeste kinderen is alleen betaald voor termijn 1. Voor de
kinderen in groep 7 (de laatste klas van de basisschool) is nog betaald voor termijn 2 en termijn 3.
Dit 3e termijn liep door tot februari 2021; het schooljaar is verschoven.
Daarnaast is in totaal € 594 overgemaakt voor onderwijs op de middelbare school. Er zijn twee
kinderen die op de middelbare school worden gesponsord via de Stichting. Dit gebeurt bij
uitzondering vanwege hun uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden. Ook de middelbare scholen
sloten in 2020, maar de kinderen kregen huiswerk mee naar huis en konden hun werk regelmatig
inleveren en nieuw werk ophalen. Hierdoor bleef het onderwijs nog enigszins op gang en is het
schoolgeld voor deze twee kinderen wel betaald.
In 2020 is geen geld overgemaakt voor eten op school, maar wel zijn vanuit Happy and Joy
voedselpakketten verstrekt aan de gezinnen van leerlingen die door de pandemie geen inkomen
meer hadden en/of zelf nauwelijks rond konden komen. Niet alleen raakten veel mensen hun werk
kwijt, ook stegen de voedselprijzen enorm, waardoor verschillende families onvoldoende eten
hadden. In 2020 heeft de directrice drie maal pakketten uitgedeeld met voedsel zoals bonen, rijst en
wat suiker. In totaal kwamen de kosten die hiermee gemoeid waren neer op € 2.918.
In 2020 heeft de stichting geen geld overgemaakt voor uniformen. Deze zijn betaald uit inkomsten in
Uganda, voor zover nodig voordat de scholen dicht gingen.
De sluiting van de kleuterschool is gebruikt om klein onderhoud te plegen aan de school. Dit ging om
herstel van een buitenmuur, prikkeldraad op het hek om indringers te weren en het plaatsen van
nieuwe speeltoestellen. In totaal was hiermee gemoeid € 1.765. Verder zijn er advieskosten
gemaakt ad € 184. Dit ging om advies van een advocaat om het voortbestaan van de school goed te
regelen mocht de directrice onverhoopt komen te overlijden bij de geboorte van haar dochter begin
2021. Een advocaat heeft een document opgesteld waarmee de eigendommen van de school veilig
gesteld werden.
Er is een beperkt bedrag van € 447 besteed aan representatie- en promotiekosten, zoals bedank- en
kerstkaarten en kleine attenties. Ook is er voor een klein bedrag porti kosten gemaakt. Voor een
deel kon nog gebruik gemaakt worden van kerstpostzegels uit 2019. Onder de post overige
algemene kosten van € 280 zijn tot slot de kosten opgenomen voor de medicijnen voor twee
kinderen. Hun gezinnen konden deze kosten niet betalen en deze worden vergoed door
sponsorouders.

Andere uitgaven: bank- en rentekosten en afschrijvingskosten
De bank- en rentekosten waren in 2020 vergelijkbaar met 2019. De stichting werkt nog steeds met
het overmaken van geld naar Uganda via de organisatie INTL. De kosten die nu zijn opgenomen
onder bank- en rentekosten zijn voornamelijk 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 € 5.058.

Balans aan het einde van 2020
Het resultaat voor 2020 was negatief en wel € 4.833. Dit komt door de afschrijvingskosten. Er is in
2020 ongeveer even veel geld besteed als was ingezameld.
Het saldo van het eigen vermogen per 31 december 2020 bedroeg € 65.782, welk bedrag
grotendeels bestond uit materiële vaste activa (sportveld, schoolgebouw, nieuwe toiletten,
huurhuizen), namelijk voor een bedrag van € 54.496. Voor het overige bedroeg dit liquide middelen
van de rekening-courant en spaarrekening, samen in totaal € 11.286.
De liquide middelen zijn in 2020 nagenoeg gelijk aan die van 2019. Al met al biedt dit ruimte voor
een gezonde voortzetting van de activiteiten in 2021.
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