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Inleiding
Stichting ONG Educatie is een naar Nederlands recht opgerichte stichting die een betere
toekomst beoogt voor de kinderen in Cap Skirring, Senegal. Dit gebeurt door educatie van
scholieren, door het opleiden van lokale leraren door Nederlandse docenten, door de
aanschaf van studiemateriaal en door invoering van moderne lesmethoden. Dit wordt door
onze organisatie het “Senegal Studieplan” (www.senegalstudieplan.nl) genoemd. Het is
kleinschalig en heeft in de praktijk bewezen zeer effectief te zijn. De bij het project
betrokken Nederlanders krijgen alleen een kostenvergoeding. Elke euro komt zonder
overhead terecht bij het beoogde project.

Een belangrijk aspect was het opknappen van de zwaar verwaarloosde schoollokalen, waar
de meest elementaire zaken, zoals schoolborden, gesloten wanden tussen lokalen tot aan
het plafond, elektra, licht en sanitair ontbraken. Door de slechte toestand van de lokalen
en de overvolle klassen was goed lesgeven een zeer zware opgaaf.
Senegal Studieplan heeft – in samenspraak met de school en de ouders - een aantal
projecten benoemd. Bij ieder project worden lokale vakmensen gevraagd gedetailleerde
offertes te presenteren. De beste mag het project doen. De bestuursleden van de school
hier is onnodige hard return
begeleiden zelf ter plekke de verbouwingen en doen zelf de inkoop van de benodigde
materialen.

In 2019 is de organisatie goed op stoom gekomen wat blijkt uit het feit dat er bijna €
46.000 aan donaties en fondsen werd ontvangen. Hieronder soms zeer grote bijdragen van
fondsen. Een overzicht van de fondsen die met hun naam vermeld willen worden, vindt u
elders in dit jaarverslag.
In 2017 werden de activiteiten nog (groten)deels gefinancierd door de bestuursleden
Poldervaart en Van den Bergh met bijdragen van vrienden en bekenden. Het bestuur
realiseert zich dat de vergrote financiële mogelijkheden ook leidt tot meer
verantwoordelijkheid en tot zorgvuldige en weloverwogen investeringen. Vandaar dat we
gewacht hebben het bedrag van € 18.600 dat eind 2019 op de rekening stond uit te geven.

Jaarverslag Stichting Dier&Recht

De stichting is 14 juni 2017 statutair opgericht door Michiel van den Bergh en Bram
Poldervaart ten kantore van notaris mr. Johannes Borren te Amsterdam.

3

STCHTING ONG EDUCATION Kamer van Koophandel:

68968272 ANBI: RSIN/fiscaal nummer: 8576.67.920

Baten .............................................................................................................................. 16

Het jaarverslag van Stichting ONG Education bestaat uit:
 Een overzicht van de activiteiten in 2019
 Het financiële jaarverslag 2019
Het motto van de organisatie is de uitspraak van Nelson Mandela:
“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

Organisatie
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting ONG Education is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 857667920. De statutaire naam van de stichting luidt:
Stichting ONG Education . Zij is statutair gevestigd te Amsterdam.
Statutaire doelstelling
De Stichting ONG Education heeft ten doel:
Het in stand houden, ondersteunen en verbeteren van één of meer scholen in
ontwikkelingslanden in het algemeen en in Senegal in het bijzonder en al hetgeen tot één
en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander
in de ruimste zin van het woord.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Samenstelling directie en bestuur
Voorzitter: de heer drs. Abraham Jan Poldervaart.
Secretaris: de heer drs. Michiel Willem van den Bergh
Penningmeester: de heer mr. Hans Baaij
De stichting heeft geen betaalde medewerkers
Taak en werkwijze van directie, bestuur
Het bestuur komt minimaal eenmaal per jaar samen voor de bestuursvergadering. Hierin
worden de activiteiten werkzaamheden en financiën van het afgelopen jaar besproken en
geëvalueerd, de activiteiten voor het nieuwe jaar vastgesteld en een conceptbegroting
voor het nieuwe jaar opgesteld.

Jaarverslag Stichting Dier&Recht

Juridische structuur
Stichting ONG Education is een zelfstandig opererende stichting met één vestiging in
Amsterdam. De stichting maakt gebruik van het kantoor van de secretaris aan de
Keizersgracht 6 te Amsterdam.
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De bedoeling is dat wij dit in 2020 zullen uitgeven als wij zelf ter plaatse aanwezig zijn
(maart en april). Het bestuur realiseert zich ook dat dit soort bedragen in een land als
Senegal, waar een inkomen van € 3,00 per dag toereikend moet zijn, verstorend kunnen
werken in een kleine economie als die van Cap Skirring met 15.000 inwoners. Dit vereist
een zorgvuldige afweging bij het uitgeven van geld.

Wijze benoemen en zittingsduur bestuur
De zittingsduur van een bestuurslid is beperkt tot maximaal vijf jaar, waarna de voormalige
leden of nieuwe kandidaten benoemd kunnen worden voor een maximale duur van vijf
jaar.
Relevante nevenfuncties directie, bestuursleden
De bestuursleden hebben geen nevenfuncties die van invloed zijn op de doelstelling van
Stichting ONG Educatie of waardoor (ten onrechte) voordeel behaald kan worden.
Erkenning als ANBI
De stichting is in het bezit van een erkenning van de landelijke Belastingdienst, ANBI
geheten (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften, schenkingen en
nalatenschappen onder een gunstig fiscaal regime (meestal een vrijstelling) vallen. De
Stichting is opgenomen in het register van de belastingdienst.
Personeel
De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt vooralsnog uitsluitend met
vrijwilligers (meestal de bestuursleden zelf) en soms met externen, met name freelancers.
Deskundige vrijwilligers

Michiel van den Bergh is ondernemer en filosoof. Hij heeft een internationaal netwerk van
bekende kunstenaars en heeft een grote liefde voor Afrika, een continent dat hij vele
malen doorkruiste. In 2016 waren Bram en hij samen in Cap Skirring, Zuid Senegal. Zowel
Bram als Michiel werden geraakt door de noden van de school en het enthousiasme van
de leerlingen. Ze besloten het niet bij woorden te laten. Verder geeft Michiel speciale
lessen over thema's als het zonnestelsel, het ontstaan van Afrika etc. Samen met de
leerlingen heeft hij een zonnewijzer ontwikkeld.
Samen besloten zij geld in te gaan zamelen via een particuliere actie onder vrienden en
bekenden. Er werd de eerste jaren voldoende geld bijeengebracht om elektriciteit en
stromend water aan te leggen in het schoolgebouw, verder kochten zij leermiddelen en
lesboeken voor de scholieren.

Jaarverslag Stichting Dier&Recht

Bram Poldervaart studeerde Franse Taal en Letterkunde studeerde aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij werkte twee jaar in Londen. Terug in Amsterdam gaf hij taaltrainingen en
legde hij zich toe op het ontwikkelen van lesmateriaal en schreef uiteindelijk een reeks
lesmethodes voor Wolters Noordhoff en Malmberg. In 1992 verhuisde hij naar ZuidFrankrijk waar hij werkte als tolk en vertaler. Afrika is zijn grote passie. In 2016 kwamen hij
en Michiel in Senegal in contact met het hoofd van de ouderraad van een middelbare
school. Bram geeft op deze school Engels samen met de lokale docenten waarbij hij
gebruikt maakt van zijn didactische kennis om aan grote groepen les te geven.
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Bezoldigings- en vergoedingsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuursleden geen
bezoldiging of vergoeding.

Projecten

De lokalen waren zéér gehorig en hadden een slechte akoestiek. Geluidsoverlast van
aanliggende lokalen hindert het lesgeven en verstoort de concentratie van de leerlingen in
ernstige mate. Van één lokaal werden als test de muren opgehoogd tot het golfplaten dak.
Het blijkt aanzienlijk te schelen in geluidoverlast. De plafonds hoeven daardoor niet
verlaagd en geïsoleerd te worden. Alle muren zijn verhoogd en gaten werden
dichtgemetseld door Yafai, onze vaste metselaar.

Jaarverslag Stichting Dier&Recht

Opknappen Leslokalen
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Hans Baaij is ondernemer in goede doelen, fiscaal jurist en voorzitter van twee
dierenbeschermingsorganisaties en als zodanig goed op de hoogte van de juridische en
fiscale kant van stichtingen. De stichting ONG Education gaat zeer efficiënt om met de
beschikbare middelen, vandaar dat hij in 2018 is toegetreden tot het bestuur om Bram en
Michiel te steunen bij hun streven om de school in Cap Skirring tot bloei te brengen.

68968272 ANBI: RSIN/fiscaal nummer: 8576.67.920

7

STCHTING ONG EDUCATION Kamer van Koophandel:

Jaarverslag Stichting Dier&Recht

In het voorjaar 2019 hebben we door de lokale ambachtslieden drie in erbarmelijke staat
verkerende leslokalen laten opknappen. In een lokaal bevond zich een levensgevaarlijke
boog met paal midden in de ruimte, deze is verwijderd en verder zijn de vloeren deels
opnieuw gestort, muren gestukt en alles opnieuw geschilderd. Voor de ingangen van de
lokalen bevond zich een schuin aflopende betonnen opgang, waar verschillende kinderen
al waren gevallen en zich hadden verwond. Deze zijn vervangen door treden. Groot was de
verbazing van de leerlingen toen ze na de Paasvakantie in hun lokalen terugkwamen. De
bedoeling is in 2020 ook de andere lokalen te laten opknappen.

Het aantal leerlingen is sterk gestegen. In sommige klassen zitten maar liefst 60 leerlingen.
Dan wordt lesgeven wel heel moeilijk en ontbreekt elke persoonlijke aandacht. Daarom is
uitbreiding van het aantal lokalen noodzakelijk. De Senegalese staat heeft toegezegd een
aantal leslokalen extra op het schoolterrein te bouwen. In 2019 waren die nog niet
gerealiseerd. Wel heeft de staat in 2019 rondom het schoolterrein een muur laten
plaatsen.

68968272 ANBI: RSIN/fiscaal nummer: 8576.67.920
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Uitbreiding leslokalen
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Wij hebben door de lokale timmerman, Ansou, een aantal kasten laten maken. Een grote
wandkast voor de mediatheek, een kast voor de kamer conciërge en een kast in het
kantoor van de directeur. De grote fotocopiermachine annex printer die nu in het kantoor
van de directeur staat, is naar de mediatheek verplaatst. De noodzaak om het kantoor uit
te breiden is niet langer vereist, omdat een deel van de spullen in de mediatheek kan
worden geplaatst.

Begin 2019 zijn we begonnen met de bouw van de mediatheek. De ruimte voor de
mediatheek was in zeer slechte staat en werd door timmerlui, metselaars, elektriciens en
schilders tegen voor Nederlandse begrippen zeer geringe kosten tot een prachtige
mediatheek omgetoverd. De ruimte bestaat uit een zaaltje met vier aparte studieruimtes
waarin lange tafels zijn geplaatst waarin twee maal twee leerlingen ongestoord aan
projecten kunnen werken. In 2020 zullen acht computers aangeschaft worden en als
netwerk aangesloten worden op internet. Van Microsoft krijgen we als non-profit
organisatie (ngo/ong) gratis licenties voor de software. Kosten moeten we nog beramen,
maar deze zullen geschat rond de € 9.000,– bedragen. (8x PC, 4x APC/UPS voor
stroomuitval, schermen inclusief geluid, , 4x hubs, Wifirouter, bekabeling, installatie etc.).

Voorwaarde voor plaatsing van de computers is de aanwezigheid van een docent
informatica en een onderhoudsmonteur.

Jaarverslag Stichting Dier&Recht

De eerder aangeschafte BENQ beamer zal samen met de benodigde randapparatuur dan
ook in deze ruimte worden geïnstalleerd. Deze ruimten voorzien dan in veel behoeften:
cursisten kunnen er studeren, met computers werken op het internet, er wordt een
bibliotheek ingericht, er kunnen dvd’s worden bekeken. Verder hebben we tafels laten
maken voor de vier studieruimtes, maar er ontbreken nog stoelen en tafels voor de
studiezaal ook deze willen we in 2020 laten maken. In Senegal is het arbeidsloon laag, het
is voordeliger alles aldaar te laten maken en dat is ook goed voor de lokale economie, het
zelfvertrouwen van de mensen en de integratie van de school in de lokale maatschappij.
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Inrichting mediatheek
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Veel banken waren in slechte staat, soms zat het bovenblad los of was dat helemaal
gescheurd. Soms ontbrak een rugleuning, Onze vaste timmerman heeft dit jaar 40 banken
opgeknapt. In 2020 zullen de andere schoolbanken gerepareerd worden.

Op dit moment hebben de leerlingen sportles op een terrein van de gendarmerie. Dat ligt
800 meter van school aan de overkant van een drukke en gevaarlijke weg. In 2019 werd
een terrein achter de school geëgaliseerd en is inmiddels in gebruik genomen. Dit terrein
was door de landeigenaren geschonken aan de school, maar inmiddels is een deel van het
terrein weer teruggeëist door de eigenaren. Het is één van de vele problemen die de
school bij de verbeteringen ontmoet. Niet altijd is er begrip, soms gaat het eigen belang
voor het algemeen belang. Wij gaan ervan uit dat bij ons volgende bezoek begin 2020 het
probleem is opgelost. Het sportveld komt er in ieder geval!
VV Brielle heeft 25 voetbalshirts aan de school geschonken.

Jaarverslag Stichting Dier&Recht

Aanleg sportveld
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Aanschaf lesmateriaal

Bram heeft gedurende drie maanden een groot aantal lessen gegeven aan de scholieren.
Ook heeft hij docenten van de school begeleid bij het lesgeven en een aantal ‘Nederlandse’
didactische verbeteringen doorgevoerd, zoals de nadruk op interactie met de leerlingen en
om ze een mening te laten vormen in plaats van hen passief informatie te laten
absorberen.
Ook Michiel heeft lesgegeven en wel is ‘science’. Telkens proberen we nieuwe elementen
toe te voegen aan het lesprogramma om zowel docenten als leerlingen te verrassen en te
inspireren.

YEP Africa
In de praktijk is gebleken dat een (goede) schoolopleiding vaak onvoldoende is voor een
maatschappelijke carrière. Veel jongeren hebben (logischerwijs) onvoldoende kennis,
ervaring en achtergrond om vervolgens een maatschappelijke carrière op te bouwen en
lopen vast. Vandaar dat er in 2019 een samenwerking werd aangegaan met Yep Africa.
Deze Nederlandse organisatie geeft in Gambia aan jongeren training om zich verder te
ontwikkelen. Deze empowerment trainingen maken jongeren er van bewust dat zij zelf hun

68968272 ANBI: RSIN/fiscaal nummer: 8576.67.920
Jaarverslag Stichting Dier&Recht

Lesgeven
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Aan het begin van onze betrokkenheid bij de school hadden de leerlingen geen lesboeken,
alleen een schriftje en een pen. In 2018 zijn lesboeken Engels voor alle niveaus en
lesboeken wiskunde voor twee niveaus (5 en 6) aangeschaft. Voorjaar 2019 hebben we 340
lesboeken wiskunde voor de overige twee niveaus aangeschaft. In juli 2009 zijn voor het
begin van het schooljaar (oktober 2019) 300 lesboeken voor SVT (biologie/geologie Science, Vie et la Terre)) aangeschaft evenals 427 boeken Frans. De aanschaf van deze
boeken werd in samenspraak gedaan met de leraren van de school en krijgen een plek in
de schoolbibliotheek die er inmiddels ook is. Verder zijn er door ons dvd’s, schriften,
pennen, driehoekjes, gradenbogen etc. aankocht. Ook worden nu een eerste lichting
Franse leesboeken voor de nieuwe bibliotheek aangeschaft in samenspraak met de leraren
Frans. Van een lokale Française hebben we een groot aantal Franstalige boeken gekregen.

Informatie over en van de stichting
De stichting heeft een eigen website: https://www.ong-education.org/
Op de website worden de activiteiten onder andere via een blog beschreven zodat
donateurs en geïnteresseerden een goed beeld hebben van de stand van zaken.
Ook kunnen sympathisanten op de website donateur worden of een eenmalige donatie
verrichten. En er bestaat de mogelijkheid om een door de belastingdienst goedgekeurde
schenkingsovereenkomst voor vijf jaren af te sluiten waardoor de schenking voor het volle
bedrag fiscaal aftrekbaar is.

Conclusie
Ook in 2019 heeft de Stichting ONG Educatie bewezen met weinig middelen relatief veel
resultaat te kunnen behalen. Dit tot groot enthousiasme van vele leerlingen, docenten van
de scholen, het schoolbestuur en lokale autoriteiten. Met allen bestaat, op basis van
wederzijds respect, een zeer goede verstandhouding.

Doelstellingen: campagnes en voorlichting
De kosten t.b.v. de doelstelling bedroegen afgerond € 24.000
De kosten buiten de doelstelling, voor werving, bedroegen € 4.500.
Van alle uitgaven ging 90% naar de doelstelling van de stichting.
De kosten van werving bedroegen derhalve iets minder dan 10% van de inkomsten, dus
ruimschoots onder de 25% norm van het CBF.
Fondsenwerving
De donaties bedroegen in totaal afgerond € 46.000 waarvan € 6.000 afkomstig van de
bestuursleden zelf, € 32.000 van 13 fondsen en de rest van sympathisanten uit het netwerk
van de bestuursleden. Voor 2020 wordt gerekend op iets minder inkomsten, te meer daar
er nog enige financiële reserves zijn en die moet eerst besteed worden.

Jaarverslag Stichting Dier&Recht

Financieel jaarverslag 2019
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situatie kunnen veranderen. Er wordt ze een actieve houding aangeleerd die gericht is op
het vinden van een baan of het creëren van werk als zelfstandige. Onderdeel van de
training is leren samenwerken en om te netwerken. Yep heeft in Gambia al ca. 1000
jongeren getraind en de meesten van hen hebben werk gevonden. Vandaar de gedachte
om samen met YEP Africa ook trainingen in Senegal te gaan opzetten. Bram en Michiel
hebben Yep in Senegal bezocht en hebben met eigen ogen gezien dat de aanpak werkt. Dat
heeft geleid tot een cursus die inmiddels door vier Senegalese aspirant trainers werd
gevolgd.

Overzicht en samenvatting cijfers 2017 en 2018
De totale baten bedroegen in 2019 € 45.739,44 ten opzichte van 2017/2018 € 9590 .
De totale lasten bedroegen in 2019 € 28.633,97 en in 2017 en 2018 € 7451.
Het positieve resultaat van € 16.534,64 is toegevoegd aan het saldo van de bankrekening.
Ultimo 2019 komt het eigen vermogen uit op € 18.602,91 wat gelijk is aan het saldo op de
bank. Dit bedrag in 2020 zal (groten)deels uitgegeven worden aan de doelstelling.

Jaarverslag Stichting Dier&Recht

Omdat er geen vaste lasten zijn, is er geen noodzaak om reserves aan te houden.
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Huisvestings-, kantoor- en personeelskosten
Stichting ONG Education maakt gebruik van het kantoor van het bestuurslid M.W. van den
Bergh. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

2018-2017

68968272 ANBI: RSIN/fiscaal nummer: 8576.67.920

Inkomsten
Donaties en fondsen
totaal

2019

€ 45.739,44 € 9.590,21
€ 45.739,44 € 9.590,21

Kosten
Verbouwingen school en sportterrein
School- en lesmiddelen
Reis-verblijfkosten
Voorlichting
Samenwerking met andere NGO's
Out of pocket kosten Afrika
Algemene kosten, betalings- en valutaverschillen
Kosten werving
totaal
Resultaat
Balans per 31-12-2019
Activa
Bank

2019
€ 6.301,91
€ 6.861,16
€ 8.127,59
€ 791,34
€ 1.184,00
€ 982,78
€ 408,71
€ 4.547,31
€ 29.204,80

2018-2017
€ 100,00
€ 5.080,18
€ 1.075,00

€ 1.038,00
€ 228,76
€ 7.521,94

€ 16.534,64 € 2.068,27
2019
2018
€ 18.602,91 € 2.068,27
€ 18.602,91 € 2.068,27

Passiva
Eigen vermogen

€ 18.602,91 € 2.068,00
€ 18.602,91 € 2.068,00

De posten verbouwing en school en lesmiddelen zijn hiervoor afdoende besproken.
De reis- en verblijfkosten betreffen de reiskosten van de bestuursleden Van den Bergh en
Poldervaart naar Senegal. Van den Bergh is één maand gebleven en heeft de
werkzaamheden vanuit de stichting gecoördineerd en af en toe les gegeven. Poldervaart is
drie maanden in Senegal geweest en heeft les gegeven aan docenten en studenten.
Tussendoor was er een reis naar Gambia in verband een mogelijke samenwerking met Yep
Afrika. De kosten van werving zijn (deels) eenmalig en hebben betrekking op advisering en
begeleiding bij het werven van fondsen en donaties. Het is exclusief BTW € 3.750.

Jaarverslag Stichting Dier&Recht

Toelichting op de cijfers
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Resultatenrekening

Overzicht grondslagen jaarrekening

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met
de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van
een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze
verkrijgingsprijs.
Continuïteitsreserve
Er is geen continuïteitsreserve. Alle binnengekomen gelden wordt spoedig na ontvangst
aan de doelstelling besteed.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn
opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een
voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de
vorderingen.
Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting; door het bestuur kunnen
‘bestemmingsreserves’ worden aangehouden ter aanwending van een specifiek doel.
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven
wordt dit deel aangemerkt als ‘bestemmingsfonds’. Fondsen onderscheiden zich dus in die
zin van reserves, dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de middelen
heeft gegeven.

Liquide middelen
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar. Het betalingsverkeer wordt grotendeels
geregeld via de Triodos betaalrekening.
Beleggingsbeleid
Eventueel tijdelijk overtollige liquide middelen worden risicoloos aangehouden op
bankrekeningen bij betrouwbare en verantwoorde banken (Triodos, ASN). Er wordt niet
belegd.
Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de
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Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten
en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
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Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de
geamortiseerde kostprijs.

Lasten verdeling
De overige kosten (zoals kantoor- en algemene kosten) zijn zodanig laag dat ze niet
toebedeeld hoeven te worden aan doelstelling versus kosten werving.

Namens het bestuur van Stichting ONG Education ,

Jaarverslag Stichting Dier&Recht

Mr. Hans Baaij (penningmeester)
Amsterdam, 4 februari 2020
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nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is
aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden
ontvangen. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

