Financieel jaarverslag 2016
Weer een bewogen jaar, met successen, maar ook met minder goede
momenten. Toch kunnen we stellen dat we stappen in de goede richting
zetten. Daarbij denken we dan vooral aan de Manda Youth Polytechnic
(MYP).
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de sponsoring. In totaal heeft de
Stichting €8.558,50 aan sponsorgeld ontvangen. Dit geld wordt ingezet
om CRC en de MYP te ondersteunen.
De Stichting is alle sponsoren dankbaar voor hun bijdrage. Daarbij
noemen we graag Klaver Giant, de Stichting 40MM en het Clusius College
en natuurlijk al de andere sponsoren
Manda Youth Polytechnic (MYP)
De school groeit bijna uit zijn voegen. Wie had dat drie jaar geleden
kunnen denken. Onder de bezielende leiding van Mary Wamboi is de
school gegroeid tot bijna 130 leerlingen. Er zijn nieuwe cursussen gestart
en voor de meisjes is er een prachtig hostel in de maak. Het ‘oude
kippenhok’ is verbouwd tot een mooi hostel. Er staan nu prima bedden en
er wordt een begin gemaakt met ICT. Dat alles is mogelijk omdat de
school is aangesloten op het elektriciteitsnet. In de avond kunnen de
meisjes zelfs televisiekijken.
Dit jaar heeft de Stichting Manda €1.525 geïnvesteerd in de Manda Youth
Polytechnic. Geld dat door Mary (manager van de school) op een
uitstekende wijze is gebruikt voor de opbouw van de school. Gelukkig
heeft de overheid dit jaar ook geïnvesteerd. De nieuwe bedden zijn door
de overheid betaald, evenals onder andere een motor en elektrisch
installatiemateriaal. Daarnaast betaald de overheid nu het salaris van vier
docenten van de school.
Clusius Rainbow Company (CRC)
Met de Clusisus Rainbow Compagny gaat het redelijk. De tuin ontwikkelt
zich verder, maar de productie blijft duidelijk achter. Er wordt te weinig
gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn.
In 2016 zijn we twee keer naar Kenia geweest. Twee keer met een groep.
In februari met Kees Schouten, Jan de Wit, Nick van Schagen en Arjan
Besseling. In oktober met Arjan, Wilma en Piet Dudink. We zijn dit jaar
vooral bezig geweest met de opbouw van de black shade (schaduwhal).
Vanuit Nederland hebben we onder andere polyester draad en
draadspanners meegenomen voor de opbouw van de black shade.
In maart hebben we James opdracht gegeven voor de aanleg van een
waterbassin. In april/mei begint het regenseizoen en dan kan er water in
het bassin worden opgeslagen. Helaas is het nog niet gelukt om het
bassin af te ronden. Dat wordt pas in 2017 voltooid. Water blijft de
belangrijkste factor in de tuinbouw. Met alleen een waterbron komen we
er niet. Het jaar 2017 moet dus een verbetering geven op dit punt. Water
zal dan centraal staan wat betreft de sponsoring. Dit jaar heeft de

Stichting Manda €8.232,88 geïnvesteerd in de tuin. Een deel van dit geld
is nodig geweest om de salarissen van de werknemers van CRC te betalen.
Reizen naar Kenia
Het bestuur van de Stichting is dit jaar twee keer naar Kenia gereisd.
Beide keren zijn we vergezeld van een aantal reisgenoten. In februari zijn
Kees Schouten, Jan de Wit, Nick van Schagen en Arjan Besseling mee
geweest. In oktober Piet Dudink, Wilma Koedijk en Arjan Besseling. De
reis- en verblijfkosten hebben alle deelnemers eerst op de rekening van
de Stichting gestort. De Stichting Manda heeft vervolgens de vliegtickets
en de verblijfkosten in Morning Star, Diani Beach betaald. In totaal heeft
de Stichting ruim €15.000 betaald aan reis- en verblijfkosten.
Het Clusiuscollege heeft in 2016 weer een belangrijke bijdrage gedaan om
de kosten voor deze reizen zo laag mogelijk te houden. Uiteraard
daarvoor onze hartelijke dank.
Onkosten Triodosbank
De onkosten dit jaar aan de Triodosbank bedroegen €185,92 cent. We
hebben een bankpas opgezegd, in verband met de kosten. De kosten zijn
betaald voor het overboeken van het geld naar Kenia en de kosten van de
bankpas.
Bij het overboeken maken we nu gebruik van de gedeelde kosten. Zowel
de betaler (Stichting) als de ontvanger betalen ieder de helft van de
kosten. Dit is goedkoper dan dat de Stichting alleen de kosten betaald:
€15.- tegenover €25.- .De onkosten voor de ontvanger hebben we
verrekend.
Overige onkosten
Voor het gebruik van de website hebben we ook dit jaar weer €40,67
betaald. De Stichting heeft James Jomo €260.- betaald om daarmee de
kosten voor een ziekenhuisopname van een familielid te kunnen betalen.
Saldo
De Stichting Manda is het financiële jaar 2016 begonnen met een saldo
van €2.554,57. Op 31 december 2016 hebben we het financiële jaar
afgesloten met een saldo van 3.923,61. Een mooi begin voor het
financiële jaar 2017.

Financieel overzicht Stichting Manda 2016
Inkomsten
Uitgaven
Saldo 01-01-2015
€ 2.554,57 Bankkosten
Sponsoring
€ 8.558,50 Project CRC
Sponsoring reiskosten
€ 18.101,90 Project MYP
Reis- en verblijfkosten
Website
Onkosten

€ 185,92
€ 8.232,88
€ 1.525,00
€ 15.046,89
€ 40,67
€ 260,00

Totaal 31-12-2016

€ 25.291,36

Saldo 31-12-2016

€ 29.214,97 Totaal 31-12-2016

€ 3.923,61

Inkomsten 2016
Reizen
Sponsoring
€ 500,00
€ 29,50
€ 500,00
€ 50,00
€ 500,00
€ 231,00
€ 500,00
€ 50,00
€ 1.000,00
€ 280,00
€ 1.500,00 € 1.100,00
€ 3.497,59
€ 691,50
€ 666,20
€ 95,00
€ 700,00
€ 75,00
€ 2.000,00
€ 50,00
€ 550,00 € 2.000,00
€ 555,00
€ 250,00
€ 555,00
€ 50,00
€ 676,20
€ 50,00
€ 3.806,91
€ 250,00
€ 130,00
€ 50,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 165,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 31,50
€ 25,00
€ 50,00
€ 550,00
€ 25,00
€ 275,00
€ 50,00
€ 435,00
€ 575,00
€ 90,00
€ 250,00
€ 50,00
€ 18.101,90

Totaal

€ 8.558,50 € 26.660,40

Uitgaven 2016
Triodos
Reisgeld
€ 27,07
€ 500,00
€ 7,50
€ 500,00
€ 26,31
€ 500,00
€ 7,50 € 2.000,00
€ 7,50
€ 359,66
€ 20,00
€ 369,91
€ 25,79
€ 623,92
€ 7,50
€ 623,92
€ 26,75
€ 375,00
€ 7,50
€ 375,00
€ 7,50 € 1.342,40
€ 7,50
€ 685,59
€ 7,50 € 1.000,00
€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 94,86
€ 183,67
€ 363,16
€ 367,72
€ 368,86
€ 369,48
€ 100,00
€ 1.443,74
€ 185,92 € 15.046,89

CRC
€ 1.000,00
€ 154,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 132,00
€ 360,58
€ 36,30
€ 1.500,00
€ 550,00

MYP
€ 1.000,00
€ 525,00

€ 8.232,88

€ 1.525,00

onkosten
€ 40,67
€ 260,00

Totaal

€ 300,67 € 25.291,36

