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Toelichting 
 
Hoewel Corona ook in het afgelopen jaar van zich liet horen, was 2022 financieel gezien een goed 
jaar. Naast de bijdragen van onze trouwe donateurs, zijn er nog twee redenen daarvoor aan te 
wijzen. Twee van onze donateurs hebben ter gelegenheid van hun pensionering gevraagd om als 
afscheidscadeaus een donaties aan onze stichting te doen. Dit heeft naast een aanzienlijke som ook 
tot een aanzienlijke groei van onze donateurslijst geleid. Daarnaast werd ook de Dalton Sponsorloop 
na een jarenlange ‘Coronastop’ weer gehouden; wij mochten de helft van de opbrengst incasseren. 
 
De sterke inflatie in Gambia is een reden tot zorg voor onze stichting. De Gambiaanse overheid past 
inflatiecorrectie toe op de lonen van onderwijs- en overheidspersoneel en dat heeft zijn weerslag op 
de BTN. De werknemers ‘eisen’ een gelijkwaardige beloning. Om een uitstroom van personeel tegen 
te gaan heeft dat geleid tot een stijging van de loonsom van ruim 20%. De lonen zijn daarmee in 
vergelijking tot westerse salarissen nog steeds uitzonderlijk laag. Maar, ondanks dat we geholpen 
worden door de weer opgelopen devaluatie van de Gambiaanse Dalasi (we krijgen per euro meer 
dalasi) is het de vraag of de stichting in de toekomst in staat is de sterke loonstijgingen structureel bij 
te houden. Momenteel wordt gekeken of de ouderbijdrage verhoogd kan worden, zodat daarmee 
uiteindelijk 30% van de exploitatiekosten kunnen worden gedekt. 
 
We zijn zeer blij met de inbreng van het Gambian Management Team (GMT). Dat zorgt ervoor dat de 
Big Tree Nursery (BTN) moeiteloos blijft functioneren, ook al waren wij ook in 2022 wederom niet in 
staat om het schooltje te bezoeken. Alhoewel het vertrouwen in het GMT groot is, vinden we het 
belangrijk dat er een strikte controle is op hoe de bijdragen van de stichting door hen worden 
aangewend. Online is dat bijzonder lastig te verwezenlijken. Digitalisering is beperkt in Gambia en 
fotootjes van bankafschriften en rekeningen laat wel een globaal beeld zien van de financiën, maar 
laten zich niet vertalen in een helder financieel overzicht. Ik ga proberen daarvan een helder beeld te 
krijgen, wanneer wij tijdens ons eerste bezoek in jaren, in het vroege voorjaar; voor de jaren 2020, 
2021 en 2022 Gambia bezoeken. Ik zal daar later verslag over doen. 
 

Baten en Lasten 
 
Zelfs afgezien van de bijdrage aan de bestuursreizen zijn de totale baten - € 17.582,10 - substantieel 
toegenomen ten opzichte van 2021. Noemenswaardig daarbij is dat we in 2022 voor de tweede maal 
een uitzonderlijke gift - € 5.000,- - van een zeer gulle donor ontvingen.  Maar daarnaast konden we 
ons - na drie geschorste Corona-edities – weer verheugen op de bijdrage van de Dalton Sponsorloop 
(€ 2.500,-) . Twee van onze donateurs hebben bij hun afscheidsfeestjes gevraagd om in plaats van 
bloemen, wijn en boeken te schenken een donatie aan de stichting te doen; dat heeft geleid tot een 
bedrag van ca. € 2.500,-. 
 
De reis- en verblijfskosten voor een bezoek aan Gambia betalen bestuursleden uit eigen middelen. 
Dat doen zij echter wel via een omweg. Zij geven de stichting een ‘Bijdrage bestuursreizen’, waarna 
de stichting de “Kosten bestuursreizen” betaalt. Op deze wijze zijn de kosten aftrekbaar voor de 
belasting. De inkomsten en uitgaven ten aanzien van de bestuursreizen vallen (in principe) tegen 
elkaar weg. 
 
De lasten bestaan hoofdzakelijk uit betalingen aan het GMT: drie betalingen á € 3.000,- om de 
lopende zaken (salarissen, leermiddelen, onderhoud, etc.) te bekostigen en één betaling van € 
5.000,- voor te verrichten groot onderhoud en de dekking van de kosten voor het 10-jarig jubileum. 



 
 
De totale baten waren ruim voldoende om de totale lasten te dekken. Ondanks de incidentele 
uitgaven voor de kosten van het achterstallige onderhoud dat is opgelopen in de ‘coronatijd’ en de 
vooruitbetaalde ‘Jubileumkosten’ heeft de stichting een ‘exploitatieoverschot’ van € 3.074,38 weten 
te realiseren. 
 
 

Balans 
 

Activa 
De waarde van de verzamelde activa bedraagt aan het einde van het boekjaar € 48.545,14 en is 
daarmee in 2022 met € 3.081,33. toegenomen Het exploitatieoverschot over 2022 bedroeg € 
3.074,38. Het verschil van € 6,95 wordt veroorzaakt door het negatieve saldo dat in 2021 is 
opgelopen voor “Kas NL”  
 
Naast de spaar- en betaalrekeningen van de Van Lanschotbank staan er ook nog twee rekeningen 
van de Trust Bank op de balans. Het was de bedoeling om de Trust Bankrekeningen in 2022 af te 
stoten Dat is niet gelukt. Zij staan daarom nog steeds op de balans. 
 
Kastransacties zijn er nauwelijks geweest. 

 
Passiva 
 
Er is in 2022 geen aanspraak gemaakt op de Stabiliteitsreservering en het voorstel is om deze 
onveranderd te laten. 
Een tweede voorstel is om vanuit het exploitatieoverschot € 1.000,- te reserveren in een te creëren 
“Reservering groot onderhoud” en om deze reservering jaarlijks met € 1.000,- aan te vullen om op 
die manier te sparen voor (ja, ja) te verrichten groot onderhoud in de toekomst. 
Een derde voorstel is om de rest van exploitatieoverschot en het negatieve Kas NL-saldo  – zijnde € 
2.081,33 - toe te voegen aan het eigen vermogen. 
 
Al met al mogen we tevreden zijn over de financiële situatie van de stichting die als ‘gezond’ 
gekarakteriseerd kan worden. 
 
Rienk Bijlsma, 
Penningmeester 
 
  



Baten en Lasten 2022 
 

Baten 2022  Lasten 2022  
100   Inkomsten Particuliere donateurs € 13.832,10 203   Bankkosten Van Lanschot € 298,93 

110   Inkomsten Instellingen € 1.250,00 211   Trust Bank GMT € 14.000,00 

120   Inkomsten Projecten € 2.500,00 214   Bankkosten Trust Bank € 0,00 

130   Renteïnkomsten € 0,00 220   Kosten Administratie € 0,00 

101   Bijdrage bestuursreizen € 9.116,50 301   Kosten bestuursreizen € 9.116,45 

160  Overige inkomsten € 0,00 303   Relatiekosten € 208,84 

  304   Vervoer in Gambia € 0,00 

  Exploitatieoverschot € 3.074,38 

 € 26.698,60  € 26.698,60 

    

    

Baten 2021  Lasten 2021  
100   Inkomsten Particuliere donateurs € 10.315,00 203   Bankkosten Van Lanschot € 106,64 

110   Inkomsten Instellingen € 535,00 211   Trust Bank GMT € 6.055,56 

120   Inkomsten Projecten € 0,00 214   Bankkosten Trust Bank € 1,30 

130   Renteïnkomsten € 72,41 220   Kosten Administratie € 0,04 

101   Bijdrage bestuursreizen € 0,00 301   Kosten bestuursreizen € 0,00 

160  Overige inkomsten € 0,00 303   Relatiekosten € 0,00 

  304   Vervoer in Gambia € 0,00 

  Exploitatieoverschot € 4.760,18 

 € 10.922,41  € 10.922,41 
 
 
 
 
  



 

Balans 2022     

     
ACTIVA  Saldo 1/1 Saldo 31/12 Mutatie 

Van Lanschot Betaalrekening € 19.341,80 € 16.824,02 -€ 2.517,78 

Van Lanschot Spaarrekening € 24.607,72 € 30.000,00 € 5.392,28 

Trust Bank Betaalrekening € 128,19 € 128,19 € 0,00 

Trust Bob  € 1.338,37 € 1.338,37 € 0,00 

Kas Gambia  € 54,68 € 54,68 € 0,00 

Kas NL  -€ 6,95 € 199,88 € 206,83 

Verschil  € 45.463,81 € 48.545,14 € 3.081,33 

     

  Saldo 1/1 Saldo 31/12 Mutatie 

PASSIVA    € 0,00 

Stabiliteitsreservering  € 32.000,00 € 32.000,00 € 0,00 

Reservering groot onderhoud  € 1.000,00 € 1.000,00 

Eigen vermogen  € 13.463,81 € 15.545,14 € 2.081,33 

Vermogen  € 45.463,81 € 48.545,14 € 3.081,33 

     

Balans 2021     

     

ACTIVA  Saldo 1/1 Saldo 31/12 Mutatie 

Van Lanschot Betaalrekening € 11.598,48 € 19.341,80 € 7.743,32 

Van Lanschot Spaarrekening € 24.607,72 € 24.607,72 € 0,00 

Trust Bank Betaalrekening € 3.112,62 € 128,19 -€ 2.984,44 

Trust Bob  € 1.338,37 € 1.338,37 € 0,00 

Kas Gambia  € 54,68 € 54,68 € 0,00 

Kas NL  -€ 6,95 -€ 6,95 € 0,00 

Verschil  € 0,00 € 1,30 € 1,30 

  € 40.704,93 € 45.465,11 € 4.760,18 

     
PASSIVA  Saldo 1/1 Saldo 31/12 Mutatie 

Stabiliteitsreservering  € 0,00 € 32.000,00 € 32.000,00 

Overige reserveringen    € 0,00 

Eigen vermogen  € 40.704,93 € 13.465,11 -€ 27.239,82 

Vermogen  € 40.704,93 € 45.465,11 € 4.760,18 


