Financieel Jaarverslag Stichting
Met Onderwijs Een Toekomst
2020

Beste lezer,
Hierbij treft u het financieel jaarverslag van 2020 aan van de stichting Met Onderwijs Een
Toekomst (M.O.E.T.). Dit verslag geeft alle financiële cijfers van het jaar 2020 weer en zijn
onder verantwoordelijkheid van Auke de Jong tot stand gekomen en goedgekeurd door de
raad van toezicht (C. Steijn, B. Bekkering, A. Elbers, L. de Koning, D. Korthals en H. van
Manen).
Met vriendelijke groet,
A.B. de Jong
Penningmeester stichting M.O.E.T. 2020
A. Elbers
Namens de raad van toezicht stichting M.O.E.T. 2020

WINST- EN VERLIESREKENING 2020
2020
Eindsaldo (Debet)

Eindsaldo (Credit)

Opbrengsten
104.698,00

Donateurs

93,54

Schenkingen
Interne Activiteiten

24.356,87

Overige Inkomsten

45.87
129.194,28

Totaal: Opbrengsten
Kosten
Overige bedrijfskosten en verkoopkortingen
Storno

69,02
8.629,00

Afrika Ambachtsschool

63.692,43

Afrika Landbouwschool

7.414,70

Interne Activiteiten

11.907,64

Representatie

4.521.22

Overige kosten

6.929,39

Totaal: Kosten

103.163,40

Resultaat

26.030,88

BALANS 2020

Eindsaldo (Debet)

Eindsaldo (Credit)

Balans
Activa
Transitoria

11.053,61

Kortlopende vorderingen

5.118,43

Liquide middelen

226.500,00

Totaal Activa:

242.672,04

Passiva
Eigenvermogen

101.641,16

Voorzieningen

115.000,00

Schulden

0

Totaal Passiva:

216.641,16
Resultaat

Totaal balans

26.030,88

242.672,04

242.672,04

Toelichting financieel jaarverslag 2020
Winst- en verliesrekening
Het jaar 2020 was door het uitbreken van het COVID-19 virus voor iedereen - stichting, bedrijf en
individu - anders. Zo ook voor onze Stichting, onze scholen en onze donateurs met uiteenlopende
gevolgen. Hier zal ik hieronder kort op terug blikken door toelichting te geven op het positief
behaalde resultaat van 26.030,88. Daarnaast zal ik noemenswaardige verschuivingen op de balans
kort benoemen.

INKOMSTEN
De impact van het uitbreken van het COVID-19 virus heeft gelukkig geen substantiële gevolgen gehad
op onze inkomsten, aangezien onze grootste inkomstenbron - de vaste inkomsten uit maandelijkse
donaties van onze donateurs - afgelopen jaar zelfs is gestegen met 3.98 % tot 104.698,00 euro. Dit is
hoger uitgevallen dan vorig jaar door verschillende redenen. Zo zijn de nieuwe donateurs een maand
eerder ingeschreven, was het aantal nieuwe donateurs hoger dan het jaar daarvoor en was het
gemiddelde bedrag dat de donateurs doneren aanzienlijk hoger. Daarnaast zijn de storno’s - het
bedrag dat de Stichting elke maand kwijt is aan donateurs die hun donatie terugboeken - significant
lager waardoor de netto donateurs inkomsten zijn gestegen met 9.1 % tot een bedrag van 96.069,00
euro. De lagere storno kosten zijn vooral te danken aan een nieuwe techniek binnen Excel die het
mogelijk maakt om donateurs die vaak storneren overzichtelijk eruit te filteren, waardoor de
penningmeester proactief vaste storno’s uit het donateur bestand kan halen. Desalniettemin zullen
de stornokosten ook aankomende jaren een grote kostenpost blijven aangezien het aantal donateurs
blijft groeien, en daardoor ook het bedrag dat de Stichting jaarlijks kwijt is aan storno’s.
2020
Donateurs inkomsten
Storno’s
Netto Donateursinkomsten

2019

2018

2017

€104.698,00

€100.684,00

€ 88.075,50

€ 90.343,10

€8.629,00

€12.604,00

€ 7.386,00

€ 5.119,74

€96.069,00

€88.080,00

€ 80.689,50

€ 85.223,36

De impact van het uitbreken van het COVID-19 virus heeft helaas wel een substantiële impact gehad
op onze inkomsten uit interne activiteiten. Zo was het niet mogelijk om de Ringvaart en de MOETMarathon - in 2019 samen goed voor EUR 15.901,94 - te organiseren waardoor onze inkomsten uit
interne activiteiten aanzienlijk lager zijn dan het jaar daarvoor. Gelukkig is een deel van dit verlies
opgevangen door een succesvolle online MOET Week waarin er EUR 21.168,60 is opgehaald. De
hoogte van dit bedrag is erg opmerkelijk aangezien er niet gerekend kon worden op inkomsten uit
baromzet - de commissie die de Stichting krijgt op de baromzet, in 2019 goed voor EUR 11.226,90 waardoor inkomsten moesten worden gegenereerd door middel van nieuwe creatieve acties, zoals
de 24 uur voor MOET- Challenge waarmee EUR 9.013,00 is opgehaald. De verdiensten hiervan zijn
vooral voor de 25 deelnemers aan deze Challenge en onze Assessor Intern Liza Breedijk die dit idee
heeft bedacht.

Naast de MOET-Week zijn er inkomsten gegenereerd uit twee andere evenementen. Zo is er EUR
2.516,27 opgehaald door een MOET-Bar tijdens de NIA-Week waar frituur werd verkocht en is er EUR
672.00 opgehaald door het verkopen van drankpakketten aan donateurs. Onderaan de streep is er
afgelopen jaar 24.356,87 opgehaald uit interne activiteiten, wat gezien de omstandigheden helemaal
geen slecht resultaat is.

2020

2019

2018

2017

€21.164,16

€23.448,66

€22.609,22

€19.767,54

-

€ 15.901,94

€1.904,94

€5.110,69

Overige inkomsten uit interne
activiteiten

€3.188,27

€1.197,38

€226,85

€2.198.87

Totale inkomsten uit interne
activiteiten

€24.352,43

€40.547,98

€24.714,31

€27.077.10

Inkomsten uit de MOET-WEEK
Inkomsten uit Marathon en
Ringvaart

UITGAVEN
De impact van het uitbreken van het COVID-19 virus op onze uitgaven was aanzienlijk. Zo was de
Stichting genoodzaakt om bepaalde onconventionele uitgaven te doen - zoals de kosten voor het
opzetten van een Noodfonds - maar vielen er aan de andere kant ook bepaalde uitgaven weg - zoals
de uitgaven voor materiaal en lunchkosten toen de scholen gesloten waren tijdens COVID-19.
Desalniettemin is het leeuwendeel van onze uitgaven besteed aan onze twee scholen in Burkina Faso
wat een positieve bevestiging geeft dat onze Stichting wederom de nadruk heeft gelegd op het
verbeteren van onderwijs.
Zo is onze grootste kostenpost de Ambachtschool waar dit jaar EUR 63.692,43 aan is besteed. Dit
bedrag is aanzienlijk hoger dan de jaren hiervoor en is vooral te danken aan grote investeringen in
nieuwe machines (EUR 15.002,05) en onderhoud van het gebouw (EUR 1.921,84). Daarnaast heeft
de Stichting tijdens de eerste lockdown in april en mei een Noodfonds opgezet wat voor elke leerling
en leraar van de Ambachtsschool een voedselpakket ter beschikking stelde. Dit heeft in totaal EUR
2.698,23 gekost en was erg nodig voor onze leerlingen tijdens een periode van economische
onzekerheid. Als laatste is er in het tweede halfjaar een uitbreiding geweest van het lesprogramma
en heeft de Ambachtsschool BEP - een vervolgopleiding - toegevoegd voor leerlingen die zich verder
willen specialiseren. Naast een vergrote kans op een baan en daarom een toekomst, zorgt dit ook
voor promotie van de Ambachtsschool aangezien toekomstige leerlingen de mogelijkheid hebben om
door te studeren op dezelfde school. Financieel gezien zorgt BEP wel voor verhoogde maandelijkse
uitgaven doordat er meer leraren nodig zijn, wat afgelopen jaar EUR 2.307,70 heeft gekost.
De uitgaven voor de Landbouwschool zijn met EUR 11.470,76 aanzienlijk lager dan de
Ambachtsschool en ook aanzienlijk lager dan de uitgaven aan de Landbouwschool dan het jaar
ervoor. Dit komt voornamelijk doordat de Stichting in in het begin van het jaar, na overleg met de
leraren, leerlingen en het aanliggende dorp, besloten heeft om de school tijdelijk te sluiten.
Hierdoor kan de volle aandacht worden besteedt aan grote verbouwing van de school, het
verbeteren van de landbouwgrond en het verder ontwikkelen van het lesprogramma.
De EUR 11.470,76 uitgegeven voor interne activiteiten vormen 8.9% van de totale kosten en is
aanzienlijk lager dan de voorgaande jaren. Dit is makkelijk te verklaren door de impact van het
COVID-19 virus waardoor veel uitgaven niet zijn gemaakt, zoals de kosten voor het organiseren van
een Dies, Ringvaart, en Marathon. Binnen deze kostenpost zijn de kosten voor de online MOET-Week
de grootste (EUR 6.861,36) maar ook uitgaven voor de NIA-Week (EUR 1.167.79) en drankpakketten
(EUR 1.313,18) waren substantieel. Als laatste zijn er nog kosten gemaakt voor overige interne
activiteiten, zoals de MOET-Podcast (EUR 659,45).
Tot slot bedragen de representatiekosten EUR 4.521,22 wat voor 4,38% van de totale uitgaven geldt.
Deze bestaan voornamelijk uit de gedeeltelijke vergoeding van de reiskosten van de bestuursleden
voor hun bezoeken aan de scholen. De verdere kosten bestaan uit de kosten voor de sollicitaties van
nieuwe bestuursleden, vergaderingen met de Raad van Toezicht en het inwerken van het nieuwe
bestuur.
De overige kosten komen neer op EUR 6.929,39. Hiervan gaat het overgrote deel naar bankkosten
(EUR 5.248,78) en de verdere kosten bestaan uit de kosten voor de website, verzekeringen, het
boekhoudprogramma, de cloud storage, ANBI en de KvK.

Balans 2020
De totale balanswaarde in 2020 bedraagt €242.672,04 De balanswaarde is in 2020 gestegen
met 12,02 %. Dit komt voornamelijk door veel vorderingen uit 2019 die in 2020 geïnd zijn.
DEBET
De Transitoria bestaan uit vorderingen die niet vallen onder de posten bij kortlopende
vorderingen en die in 2020 zijn binnengekomen maar vallen onder het boekjaar van 2019.
Dit bedrag (EUR 11.053,61) zijn voornamelijk inkomsten uit de MOET-week van 2019 die in
2020 geïnd zijn. De kortlopende vorderingen vormen de debiteurenlijst op 31-12-2020. Deze
bestaat uit (oud) MOET-bestuurders die hun reiskosten of hun kosten voor deelname aan
interne activiteiten nog moesten afbetalen. Dit brengt de debiteurenlijst op EUR 5.118,43.
Het feit dat de kortlopende schulden lager zijn dan in vergelijking met vorig jaar (EUR
8.443,00) is te wijten aan het feit veel achterstallige schulden van oud- MOET- bestuurders
zijn afgelost dit jaar wat een gunstige verschuiving is op de balans en meer liquide middelen
creëert.
De liquide middelen bedragen EUR 226.500,00 waardoor Stichting M.O.E.T. een aanzienlijk
bedrag op de spaarrekening heeft staan. Dit is jaren geleden voor een groot gedeelte
gereserveerd voor de Landbouwschool en dient grotendeels als reserve voor de huidige
projecten mocht daar onverwachts iets misgaan. Aangezien het lastig is om de projecten en
de scholen te verzekeren in Burkina Faso is ervoor gekozen om genoeg liquide middelen
hiervoor aan te houden en zijn er sinds 2013 voorzieningen ingesteld, zie CREDIT.
CREDIT
Het totaal aan eigen vermogen bedraagt EUR 101.641,16 wat de Stichting een goede
uitgangspositie biedt om aankomende jaren investeringen te doen in beide scholen.
Daarnaast zijn de voorzieningen - de financiële reserves in het geval van onverwachte
omstandigheden of noodsituaties - bijgevuld tot EUR 50.000,- per school en tot EUR 15.000
voor overige voorzieningen. Als laatste heeft Stichting M.O.E.T. geen openstaande schulden.
Het totaal aan passiva met het resultaat hierbij opgeteld brengt ons weer op de totale
balanswaarde van EUR 242.67

Afsluiting
Het jaar 2020 was een tumultueus jaar. Gelukkig kan ik mededelen dat Stichting M.O.E.T. haar sterke
financiële positie heeft weten te behouden en ook dit jaar een significante bijdrage heeft geleverd
aan de staat van onderwijs in Burkina Faso. Hopelijk zal deze positieve trend zich doorzetten in de
aankomende jaren en zullen er nog veel meer kinderen door middel van onderwijs een grotere kans
op een toekomst hebben. Als laatste wil ik graag, namens het gehele MOET-Bestuur 2020, de inzet
van onze donateurs, het inzicht van de Raad van Advies en als laatste de toewijding en het
enthousiasme van de Raad van Toezicht benadrukken. Zonder jullie geen Stichting.
Het was me een genoegen.

Auke de Jong
Penningmeester bestuur Stichting M.O.E.T. 2020

