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BEZWA FOUNDATION

Balans per 31 december 2019

Activa 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Saldo SNS Bank sparen 0,00 5.000,00

Saldo SNS Bank zakenrekening 32,85 4.668,80

Te ontvangen van sponsoren 20.000,00

20.032,85 9.668,80

Passiva 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Voorziening project Ndola 0,00 4.530,57

Voorziening interne kosten 0,00 450,00

Voorziening herdenkingsobject wijlen prof. Zwanepol 500,00 500,00

 

Terug te betalen voorschotten 20.000,00 -

Exploitatiesaldo -467,15 4.188,23

20.032,85 9.668,80
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BEZWA FOUNDATION

      BEZWA FOUNDATION JEUGDPROJECT NDOLA ZAMBIA

Exploitatie 2019

Werkel.2019 Begroting 2019 Werkel.2018 Werkel. 2017

BATEN    

Giften instanties voor jaarprogramma 5.465,45 10.000,00 11.767,90 6.951,94

Giften instanties voor nieuwbouw 11.636,35 -

Giften particulieren voor nieuwbouw en jaarprogr. 5.915,00 2.500,00 2.300,00 3.693,00

Herdenkingsdienst prof. K. Zwanepol  - 500,00

Rente 4,62 0,00 4,07 32,58

Acties en collecten 1.646,97

Onttrekking voorziening jeugdproject 4.530,57

Onttrekking voorziening kosten 450,00

Voorschotten 19.180,68

Totaal baten 48.829,64 12.500,00 14.571,97 10.677,52

 

LASTEN

Transfers Ndola projectondersteuning 10.997,98 8.359,25 9.718,97 7.861,79

Transfers naar Wilde Ganzen voor Nieuwbouw 35.765,00 - - -

Kosten PR (website) 922,97 60,00 27,77 26,62

Bankkosten Zambia overboekingen 43,00 50,00 20,23 -

Bankkosten Nederland 87,01 100,00 76,77 72,31

PR Materiaal 1.270,07 750,00

Overige kosten (o.a. Zambiaplatform) 210,76 100,00 40,00 -

   2.100,00

Totaal lasten 49.296,79 9.419,25 9.883,74 10.060,72

Exploitatiesaldo -467,15 3.080,75 4.688,23 616,80

14,7512

(Koers Kwacha/Euro op 1-1-2019 13,7342 31-12-2019 15,7682)

Toelichting op de uitvoering van de projectondersteuning ter plaatse:  

     In Kwachas Begroot Werkelijk

Begroot Euro's in Kwacha´s

Voedselprogramma voor kwetsbare weeskinderen (begroot 5 uitgevoerd 6) 18.000 1.220 24.800

Projectcoördinator voor Youth Center 30.000 2.034 30.000

Transport coördinator 3.500 237 4.500

Onderwijsbegeleiding 4 instructeurs 44.000 2.983 44.000

Gereedschappen en cursusmateriaal diverse klassen 3.450 234 4.390

Onderhoud en reparatie naaimachines 750 51 750

Kerstgratificatie voor 4 leraren 0 0 6.000

Kleine beloning voor beste studenten (1 per klas) 5674,04908 1.600 108 -

Kleine uitgaven bestuurders 8.000 542 8.000

Vergoeding assistentie coördinator 3.000 203 4.750

Kantoorbenodigdheden 4.000 271 4.520

Bundels voor Internet en WIFI 2.000 136 3.200

Boeken, spellen en video´s - - -

Sportattribute, shirts en voetballern - - -

Salaris molenaar Hammermill 10.800 732 10.800

Maintenance/Stationary/Hammermill 1.500 102 4.390

Elektriciteit 6.000 407 9.900

Koersverschillen en afronding 900 61 2.231

Hammermill -20.000 -1.356

Overige inkomsten -3.000 -203 -

Totaal aan bestedingen 114.500 7.762 162.231

Met valutakoers 01-01-2019 was begroot in Euro´s 8.329,25 Koers 14,7512
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Beredeneerd verslag van activiteiten in 2019

1. Inleiding

Als men terugkijkt naar een voorbij gegaan jaar dan komen de activiteiten voorbij die

de aandacht hebben gevraagd voor het welslagen van het project en dan met name

ook de vertaling van de NGO status naar verdere ontwikkeling.

In het 1e kwartaal werd contact onderhouden in Zambia met de coördinator en bestuur om

de kosten inzichtelijk te maken die gepaard zouden gaan met de bouw van een nieuw

jeugd- en ontspanningscentrum. Al snel werd een ontwerpplan gestuurd met een kosten-

berekening. Die gegevens waren noodzakelijk om een aanvraag te kunen doen voor 

financiële ondersteuning bij de Stichting Wilde Ganzen. In het najaar van 2018 was met

hen personlijk contact geweest om los te gaan koppelen van de kerkelijke gemeente in 

Zambia en daartoe was de aanvraag voor een NGO status noodzakelijk.

Aan allerlei voorwaarden werd voldaan om het nieuwbouwplan te kunnen indienen bij

Stichting Wilde Ganzen. Op 5 april 2019 werd de ontvangst van het voorgeschreven

formulier met bijbehorende tekeningen bevestigd. Het zou ongeveer 6 weken in beslag

nemen vóórdat we een antwoord zouden ontvangen. Helaas is dat door allerlei interne

omstandigheden bij Wilde Ganzen later geworden. Op 25 juli 2019 ontvingen we het

verlossende bericht van Wilde Ganzen dat het bouwen van een nieuw jeugdcentrum werd 

goedgekeurd. Kort daarna werden de officiële papieren daarvoor door het bestuur en

Wilde Ganzen ondertekend.

Voor ons betekende dat een veelvoud aan te ontwikkelen sponsoractiviteiten waarmee werd

gestart op de lokale jaarmarkt van Ermelo. Het was goed om bekendheid onder de inwoners

en bezoekers van Ermelo te brengen door middel van een kraam in het centrum. Het

bestuur en enkele vrijwilligers hebben zich ingezet om met snoepjes en zelfgemaakte jam,

het publiek bij de kraam te krijgen.

9161,25

Op de markt Tweezijdig Geven in Ermelo

was BEZWA eveneens actief. Je koopt een

klein kadootje zoals potje jam, snoepjes of iets

dergelijks en geeft dat aan iemand anders als 

een geschenkje.

Natuurlijk was er gelegenheid op beide

markten te colecteren voor het Nieuwbouw-

project met speciaal daartoe ontworpen collectebussen.
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Vervolg beredeneerd verslag van activiteiten in 2019

2. Lokale activiteiten in Zambia

Een moeilijk jaar was 2019 voor het lokale bestuur en de coördinator. Er moest gewerkt 

 worden aan het lopende cursusprogrmma en tegelijkertijd moest het ontwerpplan voor het

jeugdcentrum worden opgestart en met de aannemer(s) worden doorgesproken.

De eerste termijn voor de bouw kon worden overgemaakt in de laatste week van september

en op 8 oktober ontvingen we bericht van Oscar dat de eerste termijn van € 22.500,--

was ontvangen. Met die ontvangst kon daadwerkelijk het bouwproces van start gaan en

al snel ontvingen we de eerste foto´s van de activiteiten. Helaas begon het bestuur van

de kerkelijke Betanyia gemeente een vervelende houding in te nemen doordat langzaam

begon door te dringen dat het BEZWA project volledig zelfstandig zou gaan worden en

men, ten onrechte, veronderstelde dat dit het einde van samenwerking zou betekenen.

Voor Oscar werd die situatie steeds moeilijker om te blijven functioneren als de spil

voor alle lopende werkzaamheden. Menigmaal gaf hij aan een duizendpoot te zijn voor

het project. Zorgen voor de financiële administratie, de terugkoppeling van informatie en

foto´s naar Nederland, de organisatie rondom de voedseluitrekingen, het werven van

jeugdigen in de sloppenwijk voor deelname aan een opleiding in het project, zorgen voor

het contact en overleg met het bestuur etc. Hij verzocht om assistentie en er is toestemming

gegeven om de hulp van studenten in te schakelen tegen een kleine vergoeding ter over-

brugging van de voor hem moeilijke tijd tot aan de oplevering van het gebouw.

Kort voor de Kerstdagen van december werd het projectbestuur bij het kerkelijk bestuur

van Betanyia geroepen en men gaf hen te verstaan dat er een einde aan de samenwerking

zou komen per 31 december 2019. Daartoe had men een eenzijdig ``scheidingsdocument``

opgesteld dat aan het BEZWA bestuur kenbaar werd gemaakt. Hierin stond onomwonden

dat de beëindiging ook betekende dat veel eigendommen van BEZWA niet in aanmerking

kwamen om te worden megenomen. Zo verviel de Hammermill (maismolen), een laptop,

een vrieskist en enkele computers aan de kerkgemeente. Allemaal eigendommen die door

BEZWA waren betaald en zelfs veel meer dan alleen die eigendommen. Bovendien had

men bedacht om de resterende eigendommen te laten weghalen uiterlijk 1 week nà

oudjaarsdag. En dan te bedenken dat er nog geen ruimte gereed was in het nieuwe

gebouw om deze eigendommen tijdelijk op te slaan. Er is hard gewerkt om zo spoedig

mogelijk een ruimte te maken in het in aanbouw zijnde centrum om de goederen in op

te slaan.Daartoe moesten enkele gaten in de gevel, die bestemd waren voor het plaatsen

van ramen, tijdelijk worden dichtgemetseld om de ruimte inbraakvrij te maken. Ook werd

de ruimte van een deur met slot voorzien. Onderstaand een foto van die situatie.

-9628,4
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Vervolg beredeneerd verslag van activiteiten in 2019

3. Toelichting op de cijfers

Het is lastig om de financiële middelen die bestemd zijn voor de Nieuwbouw van het

Jeugdproject van elkaar te scheiden als de uitvoering er van over 2 kalenderjaren

verloopt. Er is immers begonnen met de bouw en om dat bouwproces  door te laten gaan 

was het nodig om op de beschikbare middelen vooruit te lopen. Eén van de sponsoren heeft

daarin voorzien in de vorm van bevoorschotting. Dat betekent dat er in de loop van 2020

nog het nodige aan financiële middelen dient binnen te komen van andere sponsoren.

Daar is gerlukkig al voor een deel in voorzien door een gift van de Hofsteestichting in

2020 ter grootte van € 4.000,--. Het bestuur stelt voor de volledige verslaglegging van het

Nieuwbouwproject, zoals dat in projectvorm met de Stichting Wilde Ganzen is afgestemd,

in zijn geheel te tonen in de jaarrekening van 2020. De bouw  en in gebruikname is door de

Coronatijd die wereldwijd heeft toegeslagen vanaf maart 2020 tot stilstand gekomen. 

Vanaf begin juni 2020 mag er, door verruiming van beperkende maatregelen, weer les

worden gegeven en men probeert cursussen weer op te starten zonder dat alle ruimten

volledig zijn ingericht. De behoefte aan opleidingen is groot, het plaatselijk bestuur en de

coördinator, willen niet langer wachten.

Transfers naar Wilde Ganzen

Er is een bedrag van Euro 35.765,-- overgemaakt aan de Stichting Wilde Ganzen. De

Stichting  maakte dit vervolgens in diverse termijnen over en voegt daar haar premie

aan toe van 50%. Als er bijvoorbeeld een ingezameld bedrag van € 8.000,-- werd over-

gemaakt dan werd de boeking naar Zambia € 12.000,--. Aan het bedrag is dus € 4.000,-- aan

premie toegevoegd. De totale investering voor de Nieuwbouw en inrichting werd begroot op 

€ 86.000,-- Het restant van het budget komt in het boekjaar 2020 met een volledig

verslag van het gehele budget dat benodigd was voor de nieuwbouw.

Kosten PR en Website

Door het opstarten van het Nieuwbouwproject was het urgent geworden om het nood-

zakelijke aan publiciteit te doen. De oude website was sterk verouderd en ook niet

beveiligd. Het bureau dat het ontwerp heeft gemaakt heeft het zodanig ingericht dat men

zelf eenvoudig aanpassingen kan doen. Het is een fraai resultaat geworden waarin de

up-dates regelmatig te zien zijn.

Nieuw PR materiaal moest er komen door de samenwerking met Wilde Ganzen. Zo werd

een nieuwe folder gemaakt, werden linnen tasjes vervaardigd (grotendeels gesponsord)

werden er een aantal collectebussen en T-shirts met BEZWA opdruk gekocht. De uitgaven

zijn beperkt gebleven in verhouding tot de de bedragen die met de nieuwbouw zijn gemoeid.

Overige kosten

Naast het lidmaatschap van het Zambiaplatform dat overigens maar 10 euro per jaar bedraagt

is er nog een extraatje aan het eind van het jaar overgemaakt van ca. € 200,--  voor de

leraren ter plaatse in Zambia. Zij hebben hun werk in 2019 onder wat moeilijkere

omstandigheden moeten uitvoeren en een kleine vergoeding voor hun inzet was op zijn plaats.
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Vervolg beredeneerd verslag van activiteiten in 2019

3. Vervolg en slot toelichting op de cijfers

Een vermeldenswaardig item is de koers van de Kwacha, de munteenheid van Zambia.

Aan het begin van 2019 was de verhouding in de koers 1 Euro ten opzichte van 13,7

kwachas. Op 31 december 2019 was de koers van de kwacha 15,7 tegen 1 Euro. 

De groei betekent echter ook dat in het land zelf de producten en diensten duurder

worden, door o.a. de stijging van olieprijzen dat weer gevolgen heeft voor de levering van

elektriciteit en gebruik van oppenbaar vervoer.

De bestursleden van BEZWA in Zambia ontvangen een reiskostenvergoeding voor het 

openbaar vervoer om naar een bestuursvergadering te komen. (Niemand van hen bezit 

een auto voor de duidelijkheid)

Men werkt vrijwel altijd in Zambia met de Amerikaanse Dollar.

Met dollars kun je overal betalen. Het is geliefder dan de eigen kwacha. Als je reist dan

neem je dus vooral dollars mee en wissel je ter plaatse de dollar tegen kwachas.

Bij de omwisseling verlies je altijd wel wat waarde want degene die wisselt (de bank)

wil er ook wat aan verdienen. Wij geven er de voorkeur aan om de cijfers uitsluitend

in Euro´s te vermelden met de gemiddelde kwacha waarde van 1/1 en 31/12.

Het kalenderjaar is ook het boekjaar van de Foundation.

Fluctuaties in waarde worden op die manier vermeden en zo hou je toch zicht op de

uitgaven die in dat jaar hebben plaats gevonden.

Hier doen we het voor, de

jongeren van de sloppenwijk

kansen geven met een 

diploma van BEZWA.

Het Bestuur

Franz Spansier en

Christien Zwanepol-Hoogers

-6- Jaarrekening 2019


