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JAARVERSLAG STICHTING SUBA NEDERLAND 2015
De Stichting Suba Nederland (SSN) is opgericht in Nijmegen op 13 mei 2003 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland op 15 mei 2003 (inschrijfnummer 09135627).
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1.

Het bestuur

Dit bestaat uit:
Angela Bomers, voorzitter (vanaf de oprichting); oud-docent HBO.
Jos Ebus, secretaris (vanaf februari 2008); oud-leraar Engels.
Ger Pouwels, penningmeester (vanaf januari 2013);
De bestuursleden oefenen hun functie uit op basis van vrijwilligheid, met een bescheiden onkostenvergoeding. De stichting kent geen rooster van aftreden.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om andere nevenfuncties niet in dit jaarverslag op te nemen.
Webmaster: Cecilia Reijnen; maatschappelijk werker.
De stichting beschikt niet over toezichthouders. De stichting beschikt niet over vrijwilligers. Uitvoerende werkzaamheden worden door de bestuursleden zelf gedaan.
Het bestuur heeft vier keer vergaderd, De communicatie met de Suba Foundation staat beschreven in hoofdstuk 4.
Het bestuur wil alle sponsors, donateurs, fondsen en stichtingen van harte bedanken voor hun
ondersteuning in het afgelopen jaar.

2.

Doelstellingen van de stichting

De oorspronkelijke doelstellingen waren:
Het ondersteunen, zowel financieel als anderszins, van het weeshuis Suba Children’s
Orphanage 1), gevestigd te Suna-Migori in Kenia.
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
1)

Sinds januari 2007 Suba Children’s Home genaamd; sinds 2012 Suba Children’s Projects

De doelstellingen zijn op 12 juli 2014 notarieel gewijzigd in:
Het ondersteunen, zowel financieel als anderszins van de Suba Foundation, gevestigd te
Kisumu (Kenia). De Suba Foundation is een ‘community based project’ 2), gewijd aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare (wees)kinderen, door middel
van schoolopleiding en gezondheidszorg.
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2)

Vanaf januari 2015 is de Suba Foundation een in Kenia erkende Non Gouvernementele Organisatie
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3.

Evaluatie van de doelstellingen voor 2015

Strategische Doelen 2015
1. Resterende gelden en inkomsten zullen in april, augustus en december 2015
worden overgemaakt naar de Suba Foundation om de meeste kwetsbare
kinderen te ondersteunen.

Bereikt

ja

2. Bijdragen voor hoger onderwijs zullen door ons worden geïnd.
ja
3. Donateurs en sponsors ontvangen drie keer per jaar een digitale Nieuwsbrief
met recente informatie van de Suba Foundation.

ja

4. Voor zover mogelijk zal SSN de Suba Foundation blijven steunen met adviezen
promotie; afhankelijk van de financiële mogelijkheden zal een bijdrage
geleverd worden aan de bouw van een bescheiden kantoortje.
ja / ten dele

en

Toelichting evaluatie strategische doelen:
1.

Kwetsbare kinderen ondersteunen.
In april, augustus en december (voorafgaand aan het nieuwe trimester / nieuwe schooljaar) waren wij in staat om respectievelijk € 683,- € 600,- en € 3042,- over te maken voor de 25 meest
kwetsbare kinderen waar de Suba Foundation zich in het afgelopen jaar om bekommerde.

2. Innen van studiegelden.
Alle sponsors hebben bijtijds hun toegezegde bijdragen overgemaakt, zodat wij op tijd de benodigde bedragen konden overboeken.
3.

Nieuwsbrieven.
Deze zijn in januari, juni en november verzonden.

4. Ondersteuning Suba Foundation.
Er is enkele keren door de organization manager advies gevraagd over een projectaanvraag in
Kenia en (vanuit Kenia) in Nederland. Door SSN is een nieuw projectplan geschreven, waarvoor in Nederland steun gevraagd werd bij diverse instanties (zie Overige resultaten).
Er is voor 85% bijgedragen aan de bouw van het kantoortje. De nieuwe inventaris is door het
bestuur in Kenia bekostigd.

Overige resultaten
*
*

Het Stella Maris College in Valkenswaard heeft rond Carnaval een actie gehouden, waarvan een
deel van de opbrengst voor SSN bestemd was: € 1.517,50.
Eén van onze donateurs die de Vierdaagse heeft gelopen heeft zich ook dit jaar daarvoor laten
sponsoren door familie en vrienden en maakte het geïnde bedrag ( € 555,-) naar ons over.
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*

In het voorjaar is het bestuur van SSN benaderd door een fondsenwerver, die op basis van ‘no
cure, no pay’ zijn diensten aanbood. Het bestuur besloot met hem in zee te gaan en een nieuw
projectplan te schrijven, waarin met name schoolbenodigdheden voor 50 kinderen gedurende
drie leerjaren werden gevraagd. Op onze aanvraag is door een flink aantal fondsen en stichtingen positief gereageerd, waardoor het beoogde bedrag (€ 45.000,-) zelfs werd overschreden.

4. Communicatie met belanghebbenden
4.1

Communicatie met de Suba Foundation.
Er is regelmatig mailcontact met de Organization Manager van de SF. We worden op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen en elk trimester is er een uitvoerig verslag gestuurd van de
bijeenkomst met de kinderen en hun verzorgers / pleegouders, vergezeld van een serie foto’s.

4.2

Communicatie met donateurs.
Onder donateurs verstaan wij zowel de vaste donateurs, die in door henzelf gekozen termijnen
een vast bedrag overmaken, als degenen die op eigen initiatief jaarlijks een bedrag doneren (in
totaal ± 45). De laatstgenoemden ontvangen na een donatie een bedankbrief of kaart.

4.3

Communicatie met sponsors.
Onder sponsors verstaan wij degenen die alleen of samen met anderen een jongere sponsoren,
zodat deze naar de high school c.q. het speciaal onderwijs of hoger onderwijs kan.
Vier studenten vervolgden hun studie in het hoger onderwijs en één heeft in december zijn bachelor behaald. Deze jongeren corresponderen rechtstreeks per mail met hun sponsors of via
de SSN voorzitter. De sponsors ontvangen ook de Nieuwsbrieven.

4.5

Communicatie via de website.
In januari, mei, juni en december heeft de webmaster nieuws op de site
www.subanederland.nl geplaatst.

4.6

Communicatie via de Nieuwsbrief.
In 2015 verscheen de Nieuwsbrief in de maanden januari, juni en november. Alle Nieuwsbrieven
werden begeleid met actuele foto’s. In de Nieuwsbrief van november namen wij afscheid van
onze trouwe particuliere achterban. Nieuwe ontwikkelingen zijn voortaan op de site te lezen.

4.7

Communicatie via het jaarverslag.
Zodra het Jaarverslag gereed is, wordt dit op de site geplaatst. De digitale versie kan op verzoek
worden toegezonden.

4.8. Communicatie met fondsen en stichtingen.
De fondsen en stichtingen die in 2015 een bijdrage voor het project ‘Schoolbenodigdheden voor
50 kwetsbare (wees)kinderen” stuurden, zijn per brief bedankt.
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5.

Resultatenrekening 2015

Resultatenrekening per 31 december 2015

Baten

2015

Totaal

2014

Totaal

donateurs/giften part €

1.931,63

€

3.225,00

activiteiten €

2.072,50

€

345,00

sponsors €

8.859,02

€ 13.345,00

Stichtingen en Fondsen €

64.800,00

€

diversen(incl. rente) €

36,03

€
€

Totaal

1.818,00

77.699,18

€ 18.733,00

Lasten
studiegelden €

13.524,77

€

6.925,00

€
€
project manager SCH €

-

€
€
€

2.138,00
1.597,00
2.009,00

structurele bijdragen SCH
noodhulp/onvoorzien SCH

Suba Foundation:kinderen €

3.980,84

€

2.223,00

Suba Foundation: projectkosten €

1.892,92

€

267,00

bankkosten €

679,41

€

757,00

bestuurskosten €

117,30

€

190,00

kosten fondsenwerving €

7.078,50

website/diversen €

39,00

Totaal vóór resultaat
Toename banktegoed €

50.386,44

-

€

€

Totaal

€

1.917,00

€

710,00

27.312,74

77.699,18

€ 18.023,00

€ 18.733,00

Toelichting op de resultatenrekening
activiteiten
Vierdaagse
Stella Maris school

€
€

555,00
1.517,50

Stichtingen en Fondsen
inkomsten fondsenwerving

€

64.800,00

diversen
verkoop voorraad

€

15,00
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6. Begroting 2016.
Baten

Begroot 2015 Realisatie 2015

giften particulieren

€

fondsen/stichtingen

€

activiteiten

€

1.900,00 €

2.072,50 €

-

sponsors van studenten

€

5.650,00 €

8.859,02 €

5.847,00

vooruitbetaalde sponsorgelden

€

3.430,00 €

diversen (incl. rente)

€

75,00

vanuit reserveringen

€

Totaal

€

Lasten

Begroot 2015 Realisatie 2015

Begroot 2016

studiegelden hoger onderwijs

€

€

6.457,00

extra studiegelden sec/tertiair

€

€

2.205,00

Suba Foundation: kinderen

€

2.800,00 €

3.980,84 €

8.800,00

Suba Foundation: projectkosten

€

1.600,00 €

1.892,92 €

2.000,00

Suba Foundation: eenmalige kosten

€

-

€

-

€

800,00

Suba: organization manager

€

-

€

-

€

2.400,00

bankkosten

€

300,00

€

679,41 €

700,00

bestuurskosten

€

-

€

117,30 €

150,00

diversen

€

30,00

€

39,00

€

40,00

Bemiddelingskosten

€

-

€

7.078,50 €

6.600,00

1.500,00 €
-

Stichting Suba Nederland

€

1.931,63 €
64.800,00

€

500,00
20.000,00

-

€

610,00

€

51,03

€

150,00

1.025,00 €

-

€

3.045,00

77.714,18

€

30.152,00

13.580,00

€

8.850,00 €

13.524,77

-

Totaal vóór resultaat
Toename banktegoed
Totaal

€

Begroot 2016

13.580,00

€
€

27.312,74
50.401,44

€

77.714,18

€

30.152,00
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7.

Planning 2016

1.

Drie keer per jaar zullen de gelden voor leermaterialen en overige zaken in de projectbegroting worden overgemaakt.
2. Bijdragen van sponsors voor het hoger onderwijs zullen door ons worden geïnd en bijtijds
worden overgemaakt.
3. Er zal regelmatig contact worden onderhouden met de Suba Foundation over het welzijn van
de kinderen en de resultaten van de small business projecten van de pleegouders.
4. SSN zal blijven meedenken over een project waarmee SF eigen inkomsten kan verwerven.

Nijmegen, 17 maart 2016

Angela Bomers
Voorzitter

Stichting Suba Nederland

Jos Ebus
Secretaris

Ger Pouwels
Penningmeester
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