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Algemeen 
 
 

Bestuurssamenstelling: 
 
Op 31 december 2019 was het bestuur van de stichting als volgt samengesteld: 
Voorzitter/penningmeester  drs. P.J. Nes 
Secretaris   mevr. A.B. Baaij    
Media en communicatie  dhr. J.J.A. Wolters 
Liaison RC Nunspeet  mevr. M.I. van Kranen 
 
 

Kamer van Koophandel 
 
De stichting staat bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland te 
Alkmaar ingeschreven onder nummer 65269055. 
 
 

Valuta 
 
Alle bedragen in deze jaarrekening luiden in euro. 
 
 

 
 

Samwel Kimoro Lekumo en Pieter J. Nes 
De oprichters van St. N.E.S. 
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Resultaat 
 

Een vergelijking van het resultaat van dit boekjaar met het resultaat van het vorige 
boekjaar, geeft het volgende inzicht in de ontwikkeling van de winst: 
 

2019 2018

€ in % van de baten € in % van de baten

Baten 90.963 100,00% 84.189 100,00%

Besteed aan doelstelling 38.633 42,47% 281.433 309,39%

Werving baten 0 0,00% 0 0,00%

Beheer en administratie 336 0,37% 983 1,08%

Som der lasten 38.969 42,84% 282.416 310,47%

Saldo (resultaat) 51.995 57,16% -198.227 -217,92%

Mutatie van het resultaat t.o.v. het vorig boekjaar: 250.221

Deze mutatie wordt veroorzaakt door:

Stijging van de baten 6.774

Daling van de kosten voor beheer en administratie 647

Stijging van de Werving baten 0

Daling van de bestedingen aan doelstelling 242.800

250.221
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Financiële positie 
 

Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2019 is ten opzichte van 31 
december 2018 gemuteerd met: 

€

Liquide middelen per 31 december 2018 3.175
Liquide middelen per 31 december 2019 5.269

2.094

Deze mutatie wordt in onderstaand kasstroomoverzicht nader gespecificeerd:

KASSTROOMOVERZICHT 2019

Resultaat 51.995
Cashflow 51.995
Mutatie vorderingen 100
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 52.094

Aflossing langlopende schuld -50.000

Kasstroom boekjaar 2.094
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Jaarverslag 
 

Oprichting 
 

Blijkens notariële akte d.d. 3 februari 2016, verleden voor Mr. R. van der Weide, notaris te 
Alkmaar, is de Stichting opgericht onder de naam Stichting Nes Education Society. De 
stichting is statutair gevestigd te Zwaagdijk en kantoorhoudende te 1691 EC  Hauwert, aan 
de Hauwert 95. 
 
 

Doel 
 
Artikel 2 van de statuten van de stichting luidt: 
De stichting heeft ten doel: 
a. Het opzetten, begeleiden en onderhouden van projecten ten behoeve van volwassenen 

en kinderen in 
ontwikkelingslanden; 

b. Het opzetten van scholen en (andere) educatieve projecten in de hiervoor bedoelde 
ontwikkelingslanden voor kinderen; 

c. Het bevorderen van het bewustzijn van mensen in de ontwikkelde wereld van de 
problematiek van ontwikkelingslanden onder meer door hen in aanraking te brengen 
met de projecten welke zijn vermeld onder a; 

d. Het informeren van geïnteresseerden omtrent de vorenbedoelde problematiek en 
projecten; 
Het ondersteunen van individuen die daartoe zelf niet of in mindere mate toe in staat 
zijn bij hun educatie in de breedste zin van het woord; 

e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
 

Juridische structuur 
 
Nes Education Society is een zelfstandige rechtspersoon in de vorm van een stichting. De 
stichting heeft een algemeen bestuur bestaande uit 4 bestuursleden. Uit het algemene 
bestuur is het dagelijks benoemd bestaande uit de voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 
 

  



 

 Pagina 6 van 16  
 

Financiële positie 
 

2019 2018

€ in % € in %

Bruto inkomsten 90.963 84.189

Besteed aan de doelstelling 38.633 42,47% 281.433 334,29%

Besteed aan beheerskosten 336 0,37% 983 1,17%

Resultaat 51.995 57,16% -198.227 -235,46%

Toegevoegd aan fonds Studiebeurzen 0 0,00% 0 0,00%

Toegevoegd aan fonds Schoolproject 0 0,00% 0 0,00%

Beleid 
 

De wervingskosten van de stichting mogen niet meer bedragen dan 25% van de baten. 
 
Het vermogen van de stichting zal in eerste instantie worden aangewend voor de 
realisatie van haar doel, hier hangt mee samen dat de stichting streeft naar zo laag 
mogelijke omvang van de reserves en fondsen. Het ligt niet in de verwachting dat de 
stichting op korte termijn een exces aan vermogen zal hebben. 
Wanneer de stichting op een gegeven moment meer vermogen zou hebben dan voor het 
realiseren van haar doel noodzakelijk is, zal het bestuur het vermogen zoveel mogelijk 
inzetten voor de realisatie van soortgelijke doelen in ontwikkelingslanden. 
Mocht de stichting echter toch over een exces aan vermogen beschikken, zal in eerste 
instantie het overtollige vermogen op een spaarrekening bij de huisbankier van de 
stichting worden geparkeerd. Vervolgens zal de penningmeester van de stichting advies 
inwinnen bij de huisbankier over de mogelijkheden betreffende het op een verantwoorde 
manier en in overeenstemming met de doelstelling van de stichting, rendabel maken van 
dit vermogen. De voorstellen van de huisbankier zullen in de volgende 
bestuursvergadering worden besproken en zal er worden besloten op welke wijze het 
bestuur het vermogen van de stichting beheerd wil zien. Het rendement van het 
vermogen van de stichting alsmede het vermogen zelf, dient te allen tijde dienstbaar 
gemaakt te worden aan het doel van de stichting. 
Het beleid van de stichting is er opgericht dat alle aan de stichting verbonden 
bestuursleden en vrijwilligers onbezoldigd zijn. 
Alle communicatie van en namens de stichting dienst in overeenstemming te zijn met het 
doel en het beleid van de stichting. 
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Algemeen 
 
Het jaar 2019 was voor het bouwen van de school, het jaar van het wachten. Zolang de 
aanvraag van de Gobal Grant bij het hoofdkantoor van Rotary International in behandeling 
is, mag er onder geen enkele voorwaarden begonnen worden met de bouw van de school.  

We hebben echter niet stil gezeten. Er is in 2019 een tweede naaiatelier geopend in 
Olopikidongo'e een dorpje naast Engos. Het naaiatelier in Engos was een dermate succes dat 
het te vol werd met moeders met kinderen zonder vader. Ook de afzetmarkt voor de kleding 
in Engos begon verzadigd te raken. Aangezien we een groot aantal dames haaden uit 
Olopikidongo'e afkomstig waren en zij vroegen of zij niet in Olopikidongo'e verder mochten, 
hebben we besloten daar een tweede naaiatelier te openen. Ook deze draaide in 2019 
uitstekend en het gaf ons in Engos de mogelijkheid nieuwe dames aan te nemen. Eind 2019 
gingen er ongeveer 80 kinderen gevoed en gekleed naar school van de opbrengst van de 
naaicoöperaties en waren er plannen om in Emmerutoto een derde atelier te openen. 

In 2019 hebben we twee groepen rondgeleid bij onze projecten. Een groep oud 
medestudenten van onze voorzitter in februari en een groep bestaande uit leden van Rotary 
Club van onze voorzitter in oktober. Tijdens beide reizen zijn weer verschillende 
naaimachines meegegaan maar ook gedoneerde medicijnen en medische apparatuur ten 
behoeve van de clinic in Engos. Ook waren er weer schoolspullen mee voor de door ons 
gesteunde lagere school in Ollormongi.  

Ook dit jaar hebben weer een aantal studenten ondersteund met een studiebeurs 
(scolarship). In totaal gingen er zeven leerlingen naar school op kosten van onze stichting. De 
resultaten waren voor één student voldoen, voor vijf studenten goed en voor één student 
uitmuntend.  

We kijken terug op een succesvol jaar.  
 

Toekomstparagraaf 
 
We startte 2020 vol goede moed met wederom een reis met leden van Rotary Club Radboud 
Medemblik. Daarnaast verwachtten we te kunnen starten met de bouw van de school en 
hadden we plannen in Emmerutoto een derde atelier te openen …. en toen was er het 
coronavirus.  

Momenteel ligt ook in Afrika alles stil. De scholen zijn gesloten, zo ook de naaicoöperaties en 
alle overheidsinstellingen.  

Het is afwachten wanneer de situatie het toelaat om weer naar Afrika te reizen en onze 
projecten weer op te starten. De toekomst zal het leren.  
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Bestuurssamenstelling: 
 
Op 13 juni 2020 was het bestuur van de stichting als volgt samengesteld: 
Voorzitter/penningmeester  drs. P.J. Nes 
Secretaris   mevr. A.B. Baaij    
Media en communicatie  dhr. J.J.A. Wolters 
Liaison RC Nunspeet  mevr. M.I. van Kranen 
 
 

Lijst van donatie vanaf € 250,- (in willekeurige volgorde) 

ST BOEKENSTEUN NEDERLAND 

J.M. BLOM 

Anita van den Bosch 

WGH BOUWMANS 

LL BOUTHOORN 

VAKANTIEXPERTS DE VALKOMSCHRIJVING 

B H P REIJS 

PR LEMMER 

STICHTING HAUWERT IN CONCERT 

SOROPTIMIST INTERN 

COMMUNITY DER ROTARY CLUB ZAANDAM WEST 

W. Nes-Slagter 

Nes Account B.V. 

Nes Professional 

Nes Trust 
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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2019 
(na resultaatbestemming) 
 

ACTIEF 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 30 129

Overige vorderingen 42.000 42.030 42.000 42.130

Liquide middelen:

Bank/kas 5.269 3.175

47.299 45.305

PASSIEF 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Reserve en fondsen

Continuïteitsreserve -153.198 -205.191

Fondsen

Bestemmingsfondsen 50.497 50.497

Langlopende schulden

Lening o/g 150.000 200.000

47.299 45.306
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Staat van baten en lasten 2019 
 

Werkelijk 2019 Begroot 2018 Werkelijk 2018

€ € €

Baten

Baten uit eigen fondswerving 26.174 0 19.317

Baten uit acties van derden 64.789 0 64.872

Som der baten 90.963 0 84.189

Lasten

Besteed aan doelstelling

Studiebeurzen 9.006 0 8.497

Schoolproject Engos 14.204 0 4.433

Project Naai coöperatie 2.923 0 4.382

Cybershop 0 0 1.621

Project Silphia Sonke Outreach 10.000 0 10.000

Good Hope Phycological Hospital 2.500 0 2.500

X-roads Yougth Project 0 0 250.000

38.633 0 281.433

Werving baten

Kosten eigen fondswerving 0 0 0

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 336 0 983

Som der lasten 38.969 0 282.416

Saldo (resultaat) 51.995 0 -198.227
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Resultaatbestemming 2019
Toevoeging/onttrekking aan:

Fonds Studiebeurzen 0 0

Fonds Schoolproject Engos 0 0

Continuïteitsreserve 51.995 -198.227

51.995 -198.227
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Toelichting op de balans en de staat van baten en Lasten 
 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 

 De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 “Fondswervende instellingen” 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving; 

 De jaarrekening is opgesteld op basis van de historische kostprijsmethode; 

 Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde 
opgenomen; en 

 Eventuele bedragen luidende in vreemde valuta zijn herleid in euro’s tegen de per 
balansdatum geldende omrekeningskoersen. De ontstane koersverschillen zijn in het 
resultaat verwerkt. 

 
 

Waarderingsgrondslagen voor de balans en de resultaatbepaling 
 

 De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de historische kostprijsmethode 
onder aftrek van geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijving vindt lineair en over de 
geschatte economische levensduur plaats. In het jaar van aanschaf wordt er naar 
tijdsgelang afgeschreven; 

 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn nominaal 
gewaardeerd. Waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een 
voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de 
vorderingen; 

 Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde en alle hiermee 
verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten; 

 De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen; 

 Onder baten wordt verantwoord de ontvangen bedragen door (eigen) fondswerving in 
het boekjaar; en 

 Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen 
zodra deze voorzienbaar zijn. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2019 
 

2019 2018

€ €

Vorderingen

Debiteuren

Conform saldilijst 30 129
Saldo 31 december 30 129

Overlopende vorderingen

Donatie RC Nunspeet 32.000 32.000

Donatie RC Medemblik Koggeland 10.000 10.000
Saldo 31 december 42.000 42.000

Liquide middelen

Kas en bank 5.269 3.175
Saldo 31 december 5.269 3.175

Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari -205.191 -2.662

Resultaatbestemming 51.995 -202.529
Saldo per 31 december -153.197 -205.191

Bestemmingsfondsen

Studiebeurzen

Saldo per 1 januari 8.497 4.195

Resultaatbestemming 0 4.302
Saldo per 31 december 8.497 8.497

Schoolproject Engos

Saldo per 1 januari 42.000 42.000

Resultaatbestemming 0 0
Saldo per 31 december 42.000 42.000
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Langlopende schulden

Lening o/g

Saldo per 1 januari 200.000 0

Opname 0 200.000

Aflossing -50.000 0
Saldo per 31 december 150.000 200.000

Het betreft een vierjarige lening welke middels een lijfrenteschenking door de anonieme

verstrekker wordt afgelost. Rente en zekerheden zijn nadrukkelijk niet overeengekomen.

De verstrekker is bij het bestuur van de stichting bekend maar wenst anoniem te blijven.

De lening is aangewend voor een schenking aan Xroads.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 
 

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Bestemming

Werving Beheer/ Totaal Begroot Totaal

Doestelling: baten admin. 2019 2019 2018

School-

Studie- project Naaico-

Lasten beurzen Engos operatie Overig

Subsidies en bijdragen 9.006 14.204 2.923 12.500 0 0 38.633 0 281.433

Kantoor- en algemene 0 336 336 0 983

kosten

9.006 14.204 12.500 0 336 38.969 0 282.416

Kosten beheer en administratie

Bankkosten 336 983

Media en communicatie 0 0

336 449

 

Personeel 
De stichting had in 2019 geen personen in dienst. 

 

 

Ondertekening jaarrekening 
Hauwert, 20 juni 2019, 

     
drs. P.J. Nes,      Mevr. A.B. Baaij,  
voorzitter/penningmeester.    Secretaris. 
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