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Voorwoord

Op 10 april 2017 vierde stichting EducAIDed haar tienjarig 
bestaan. We zijn er trots op dat we in deze tien jaren elf 
projecten hebben afgerond, meer dan 11.000 kinderen 
hebben bereikt en 270.000 euro hebben kunnen besteden aan 
het verbeteren van kwalitatief goed onderwijs. 
Bijzonder vinden wij de hoeveelheid acties die zijn ingezet om 
te komen tot bovenstaand prachtig resultaat. Dit resultaat 
konden we alleen bereiken dankzij de vele enthousiaste, 
bevlogen en betrokken vrijwilligers en partners waarmee we 
de afgelopen jaren hebben samengewerkt. 
We zijn hier ontzettend trots op en hebben dit goed gevierd 
afgelopen 4 november. En ondertussen werken we hard door 
aan de ingezette positieve lijn, want we zien nog steeds de 
noodzaak tot ontwikkeling van beter onderwijs. 

Draag je EducAIDed een warm hart toe en wil 
je ook bijdragen aan een betere toekomst voor 
kinderen? Doneren is nog nooit zo gemakkelijk 
geweest! Klik hier om jouw bijdrage te leveren

https://www.educaided.org/word-donateur
https://www.educaided.org/word-donateur


Visie en Missie
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Stichting EducAIDed gelooft in de kracht van kennis en 
onderwijs. Kennis is blijvend en geeft kansen voor een 
betere toekomst. EducAIDed werkt vanuit de overtuiging 
dat kleinschaligheid met korte lijnen, concrete projecten, 
transparantie en intensieve samenwerking met de 
partnerorganisaties ter plaatse de sleutels zijn tot resultaat. 

Onze droom is om zoveel mogelijk kinderen kwalitatief 
goed en bereikbaar onderwijs te bieden. Kinderen zijn de 
volwassenen van morgen: door kinderen de kans te geven op 
goed onderwijs werken we samen aan een betere en meer 
stabiele toekomst van de wereld. Ons streven is om met zo 
weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk impact te bereiken 
op gebied van onderwijs. Hierdoor kunnen we met elkaar de 
toekomst beïnvloeden.

Projecten in het buitenland

EducAIDed ondersteunt onderwijsprojecten in 
ontwikkelingslanden. Potentiële partnerorganisaties weten 
ons goed te vinden. Regelmatig krijgen wij vragen tot 
ondersteuning. Alle aanvragen worden gescreend op de 
volgende, door EducAIDed opgestelde, basis-criteria: 

• De projectaanvraag moet afkomstig zijn vanuit de lokale 
gemeenschap. De gemeenschap dient zelf bij te dragen 
aan het project. Voorbeelden: bakstenen, arbeid, kleine 
financiële bijdrage. 

• Het project dient plaats te vinden in een land van de 
EducAIDed landenlijst.

• Alleen organisaties geregistreerd als NGO kunnen een 
subsidie aanvragen. 

• Het maximale bedrag voor een project is 30.000 euro 
• De bijdrage moet niet urgent zijn. EducAIDed begint met 

fondsenwerving nadat een voorstel wordt aangenomen 
en het kan meer dan een jaar duren voordat de middelen 
beschikbaar zijn.

• EducAIDed financiert nooit lopende kosten van een 
project. Dit betekent dat bijvoorbeeld salarissen en 
administratiekosten worden uitgesloten. Alleen de 
administratie en de loonkosten die rechtstreeks verband 
houden met het project kunnen worden opgevoerd 
binnen de projectperiode. 

Wanneer projecten aan bovenstaande criteria voldoen worden 
zij behandeld in de projectvergadering. Met de drie best 
beoordeelde projecten wordt na afloop van de vergadering 
contact gezocht voor verdieping. Op basis van dit verdiepende 
contact zal uiteindelijk één project worden gekozen.

Onze aanpak
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Voorlichting en acties in Nederland
De werkwijze in Nederland bestaat uit een beperkt aantal 
activiteiten per jaar.  Reden hiervoor is dat we het belangrijk 
vinden om de kwaliteit hoog te houden van dat wat we doen. 
Daarnaast willen we de activiteiten groot kunnen neerzetten, 
waardoor er voldoende impact ontstaat in geld en/of 
naamsbekendheid. 

We zijn trots te kunnen zeggen dat wij het CBF keur van 
erkend goed doel mogen dragen. 

 

Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Stichting EducAIDed bestaat uit zes 
bestuursleden ieder met een eigen verantwoordelijkheid. De 
functies zoals deze zijn ingericht:
• Voorzitter
• Penningmeester
• Secretaris
• Communicatie en PR
• Actiecoördinator
• Voorlichtingscoördinator

De bestuurders worden benoemd en geschorst door het 
bestuur. Alle bestuurders zijn vrijwilliger en hebben recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 
gemaakte kosten. Het bestuur is onder meer verantwoordelijk 
voor het beoordelen van projectplannen van huidige en 
toekomstige partners en het begeleiden en evalueren van 
projecten. Vanuit Nederland heeft EducAIDed contact met 
lokale partners in de landen waar wij werkzaam zijn.

Werkgroep

De uitvoer van de activiteiten in Nederland gebeurt 
door werkgroepen van vrijwilligers die door het bestuur 
worden samengesteld. Binding met en verantwoording 
aan het bestuur verloopt via de actie-coördinator en de 
voorlichtingscoördinator. We kiezen voor deze vorm aan dat 
veel potentiële vrijwilligers zich graag projectmatig inzetten 
voor het goede doel. Een korte intensieve inzet met zichtbaar 
resultaat levert energie op. In 2017 hadden wij de actie 
werkgroep Run4Educaided en hield een groep zich bezig met 
de organisatie van de Kerstfair.  

Raad van Advies

EducAIDed wordt van advies voorzien door de adviesraad. 
In 2017 hebben wij afscheid genomen van twee leden 
en hebben we een nieuw lid met veel ervaring in 
ontwikkelingssamenwerking mogen verwelkomen. We hebben 
een prachtige mix aan achtergrond en ervaring waardoor de 
bijeenkomsten voor het bestuur zeer inspirerend zijn. Waar we 
in aanvulling op de huidige leden nog naar op zoek zijn is een 
lid met onderwijsachtergrond en –netwerk om de diversiteit 
van de Raad van Advies te completeren.  

Organisatie
v.l.n.r.: Ronald Schippers, Angela Vonk,                              
Alitha Lanting-Werner, Trieneke Hijma, Pieter Leemhuis, 
Jonas Rubrech.
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In 2017 zijn meerdere projecten financieel gesteund. Hieronder 
staan enkele van deze projecten uitgelicht.

Zuid-Soedan

Onze samenwerking met FOFCOD in Zuid-Soedan is na een 
roerige periode in het land tot een positief einde gebracht in 
2017. Bijzonder vonden wij de kracht van de projectcoördinator 
en werknemers om ondanks de onrust in het land door te 
gaan met het trainen van docenten om daarmee het land te 
stabiliseren. Chapeau! 

Projecten

Al onze projecten, huidig en 
afgerond, vind je op onze ge-
heel vernieuwde website!
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Oeganda
Naast Zuid-Soedan lag dit jaar de focus van ons werk op 
Oeganda waar wij met maar liefst vier projecten tegelijkertijd 
aan de slag zijn geweest. Dit is geen toeval. In Oeganda willen 
wij, samen met één van onze partnerorganisaties én de 
overheid een grote verbeterslag slaan in het onderwijs. 

Oeganda heeft in de afgelopen jaren veel onrust gekend. Zoals 
je je vast kunt voorstellen heeft dit een enorme impact op 
allerlei terreinen, zeker op gebied van onderwijs. Onderwijs is 
juist na instabiele situaties een investering die zowel invloed 
heeft op het welzijn van de kinderen in Oeganda als de opbouw 
van het land, en een belangrijke basis voor toekomstige 
generaties. 

In 2017 hebben we twee organisaties kunnen ondersteunen: 
CEREDO en FEI-IDO. Onze bestuursleden Jonas en Pieter 
hebben tijdens hun bezoek aan de projecten met eigen ogen 
kunnen zien hoe betrokken de gemeenschap is en wat het 
met een bevolking doet om te zien dat de kinderen weer 
veilig naar school kunnen. Bij beide projecten werden Jonas 
en Pieter warm onthaald met muziek en dans. Aan het einde 
van de toespraken en vlak voordat het gebouw officieel zou 
worden geopend brak er een enorme storm los met veel wind 
en regen. Een duidelijke bevestiging van de noodzaak van een 
solide en droog gebouw. 

Pieter vertelt: “Het is bijzonder om te zien hoe het geld is 
besteed en dat de bevolking er zo intens blij mee is. Zowel het 
verblijf in Oeganda, als het met eigen ogen zien van wat we 
daadwerkelijk doen als EducAIDed heeft een blijvende indruk 
op ons achter gelaten. Het enthousiasme en de zichtbare 
resultaten smaken naar meer. We zijn dan ook gestart met het 

Projecten

ontwikkelen van een groter plan. Dit plan wordt vormgegeven 
in samenwerking met Fei-Ido. De overheid stelt zich in eerste 
instantie ten doel een modelschool te ontwikkelen die als 
voorbeeld dient voor de regio. Niet alleen in de bouw, maar in 
het bijzonder ook de kwaliteit van onderwijs hebben ze hoog 
in het vaandel staan.  Deze school kan als voorbeeld dienen 
voor de regio.’’

Tijdens hun reis hebben Jonas en 
Pieter elke dag een vlog gemaakt. 
Bekijk de vlogs hier: 

https://www.youtube.com/channel/UCkFydYhoHadAougnWI0B2Dw
https://www.youtube.com/channel/UCkFydYhoHadAougnWI0B2Dw
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Acties in Nederland

Wij geloven in de kracht van de maatschappij. We worden 
warm van initiatieven die hieruit ontstaan. De impact die deze 
initiatieven hebben maken dat grotere groepen mensen met 
enthousiasme de wereld een stukje beter maken. Door meer 
bijdragen te creëren uit het maatschappelijk veld willen we 
in onze uitstraling betrokkenheid uitstralen en tegelijkertijd 
beperkt afhankelijk zijn van de fondsen. Hieronder worden 
twee van de acties in 2017 uitgelicht:

Kerstfair Niezijl 
Het markante kerkgebouw aan de Hoofdstraat 102 in Niezijl 
was op 9 december voor de tweede keer het decor van een 
kleinschalige kerstfair. Waar buiten de wind en de hagel rond 
het gebouw suisden, was het binnen warm en gezellig. 
Langs het kampvuur naar binnen. Bij binnenkomst de geur 
van glühwein, snert, verse kniepertjes en oliebollen. Kramen 
met onder meer kaarten en bijzondere sieraden, prachtige 
handgemaakte kerstkaarten en de lokale wijnboer met mooie 

wijnen en gepassioneerde verhalen over druiven en wijn. 
En dan de vogeltaartjes die er uitzien om op te eten (wat 
natuurlijk niet de bedoeling is) en kinderen die prachtige 
kerstversieringen knutselen. In de hoek het ouderwetse getik 
van een typemachine; liefdesbrieven op bestelling. Beurtelings 
nemen de twee organisten en de DJ-Ezel de muzikale 
aankleding voor hun rekening, slechts onderbroken door 
Meeterini’s goochel act. En dan echt weer naar huis. Door de 
kou, maar met een warm gevoel van binnen. Dank allen voor 
de warmte, gezelligheid en natuurlijk de opbrengst van 505 
euro!

Kledingruilbeurzen
Al jarenlang een vaste activiteit die door enthousiaste 
betrokkenen wordt georganiseerd. Het idee is simpel maar o 
zo leuk. De deelnemers brengen elk een aantal kledingstukken 
in. De gastvrouw zorgt voor koffie/thee en wat lekkers en 
vervolgens gaan de dames onderling ruilen. Deze formule staat 
garant voor een leuke avond en elke keer gaat iedereen met 
‘nieuwe kleding’ naar huis. Ook niet onbelangrijk, de ‘entree’ 
is tien euro, en dit bedrag komt ten goede aan de projecten 
van EducAIDed.

Tot slot



8

En ook nog:

      De Fryske Akademy zamelt geld in door voor de kerst een   
      collectebus neer te zetten op de balie.  

             
      EducAIDed neemt deel aan Goodr, door te surfen op het net geld  
      in te zamelen voor EducAIDed.

      TheFactor.e organiseert een lunch voor alle werknemers.

      De Run4Educaided is als vanouds een gezellig succes.

We konden ons werk uitvoeren in 2017 door de steun en het vertrouwen van:
 

                                                        Wilde Ganzen

                                       Woodselect

- Donateurs
- Sponsoren van de Run4Educaided
- Deelnemers aan onze activiteiten

En het belangrijste: onze partnerorganisaties in het buitenland.

http://www.wildeganzen.nl/
https://www.fryske-akademy.nl
https://www.wearegoodr.com/
https://tfe.nl/
https://www.educaided.org/run4educaided/
https://www.educaided.org/run4educaided
https://www.wildeganzen.nl/
https://woodselect.nl
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Voorlichting

Opgefriste voorlichting via samenwerking met basisscholen 
O2G2

Vanuit Educaided vinden we het belangrijk om op scholen 
voorlichting te geven aan jongeren over onderwijs in 
ontwikkelingslanden. Bij de voorlichting staat het denken 
over ontwikkelingswerk en onderwijs in ontwikkelingslanden 
centraal. Waarom is onderwijs belangrijk? Hoe krijgen kinderen 
in ontwikkelingslanden onderwijs? Waarom wil je geld geven 
aan een goed doel? Hoe werkt
ontwikkelingssamenwerking? Samen denken we na over dit 
soort zaken.
Door het vertrek van bestuursleden Voorlichting en vrijwilligers 
uit de werkgroep heeft voorlichting de afgelopen jaren minder 
aandacht gekregen dan wij hadden gewenst. Met de komst 
van bestuurslid Ronald Schipper halverwege 2017 willen we de 
voorlichting weer met nieuwe energie oppakken. 
Eind 2017 hebben we de samenwerking met de Openbaar 
Onderwijsgroep Groningen (O2G2) gezocht. Dit is de 

overkoepelende organisatie van alle openbare scholen in de 
gemeente Groningen. We hebben een presentatie gegeven in 
een overleg waar alle directeuren van de scholen aanwezig zijn. 
We hebben daar de ambitie uitgesproken een partnership op 
te zetten tussen scholen uit Groningen, scholen in Uganda en 
EducAIDed. Doel is dat kinderen en leraren elkaar kunnen leren 
kennen en leuke activiteiten met elkaar kunnen ondernemen.
Daarnaast kunnen we samen met de leerlingen acties 
organiseren. Het zou toch geweldig zijn als je als 
school een bijdrage kan leveren aan beter onderwijs in 
ontwikkelingslanden? We hebben gevraagd of 1 van de scholen 
samen een pilot wil starten. Dit geeft de mogelijkheid om ons 
voorlichtingsmateriaal weer up-to-date te maken, te toetsen 
en weer een netwerk van voorlichters op te bouwen. In de 
komende jaren is het plan om het voorlichtingsprogramma 
breder uit te rollen binnen de scholen die zijn aangesloten bij 
O2G2, en zo mogelijk zelfs breder. Om dit goed neer te zetten 
willen we een gemeenschappelijk thema opzetten en een 
actiedag of –week organiseren. 

Wil jij zelf, met je school in actie komen voor EducAIDed. Je vindt 
alle informatie op onze site! Bekijk hem hier:

https://www.educaided.org
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Jaarrekening 2017
 

Grondslagen en regels voor de jaarverslaggeving 

Algemeen 
De jaarrekening 2017 van Stichting EducAIDed is opgesteld conform Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 

Toelichting op de Balans 
Waarderingsgrondslagen
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Reserves en fondsen 
- Continuïteitsreserve
 De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn om zeker te stellen dat de  
  fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen zal voldoen. 

- Bestemmingsreserve
 De bestemmingsreserve is bedoeld voor nader te bepalen projecten die aansluiten bij de doelen van de stichting.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
 

Toelichting op de staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten 
Ontvangsten en Uitgaven
Ontvangsten en Uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
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Baten
Baten uit eigen fondsenwervingen
De baten uit 2017 zijn grotendeels aangewend voor de doelstellingen van 2017. Een deel van middelen zal in 2018 worden 
besteed aan Doelstelling L: NIRP 
De baten van particulieren kunnen worden verdeeld in:
• Collecten: € 210
• Donaties en giften: € 7.678

Lasten
Besteed aan doelstellingen
In 2017 zijn er lasten gemaakt ten behoeve van:
Doelstelling G: FOFCOD te Zuid Soedan
Doelstelling H: TAK 3 te Kenya
Doelstelling I: Ceredo
Doelstelling J: FEI-IDO
Doelstelling K: FEI-IDO Latrine

Wervingskosten
In 2017 is er voor € 1.704  aan kosten gemaakt voor eigen fondsenwerving. Dit is 5,9% van de totale baten over 2017. 

Kosten beheer en administratie
Dit zijn kosten gemaakt door EducAIDed in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering. Zij kunnen niet 
worden toegerekend aan een doelstelling of het werven van baten. 

Saldo financiële baten en lasten
Dit zijn de rentebaten over 2017.

Bezoldiging en financiële relaties bestuurders 
Alle bestuurders van EducAIDed werken op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding. 
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Balans 

31/12/2017 31/12/2016
ACTIVA

Vorderlingen en overlopende activa 430€                                115€                                
Liquide Middelen 20,128€                        35,798€                        

20,558€                   35,913€                   

Totaal 20,558€                   35,913€                   

PASSIVA

Reserves en fondsen

- Reserves
 * continuïteitsreserve 5,000€                           5,000€                           
 * bestemmingsreserve 10,816€                        30,913€                        

15,816€                   35,913€                   

Kortlopende schulden 4,742€                      -€                            

Totaal 20,558€                   35,913€                   
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Staat van baten en lasten
Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 2017 2016
€

Baten:
- Baten van particulieren 7,888€          16,000€          7,322€          
- Baten van bedrijven 20,895€       23,500€          18,445€       
- Baten van loterij-organisaties -€                
- Baten van subsidies van overheden -€                
- Baten van verbonden (internationale) organisaties -€                
- Baten van andere organisaties zonder winststreven -€                -€                   9,000€          
- Baten als tegenprestatie voor de levering van producten of diensten -€                
- Overige baten -€                
Som der baten 28,783€       39,500€          34,767€       

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Doelstelling B Draagvlak NL -€                    1,000€         -€              
- Doelstelling E Tshega -€                    382€             -€              
- Doelstelling F TAK 2 Kenya -€                    -€               -€              
- Doelstelling G FOFCOD Zuid Soedan 6,057€              5,903€         6,400€        
- Doelstelling H TAK 3 Kenya 2015/2016 2,005€              2,005€         8,011€        
- Doelstelling I CEREDO 18,000€           21,000€      9,000€        
- Doelstelling J FEI-IDO 18,330€           18,087€      -€              
- Doelstelling K FEI-IDO Latrine 1,990€              -€               -€              
- Doelstelling L -€                    12,000€      -€              

46,382€       60,377€          23,411€       

Wervingskosten 1,704€          1,500€             1,794€          
Kosten beheer en administratie 816€               1,200€             708€               

Som van de lasten 48,902€       63,077€          25,913€       

Saldo voor financiële baten en lasten -20,119€      -23,577€        8,853€          
Saldo financiële baten en lasten 22€                  250€                 40€                  
Saldo van baten en lasten -20,097€      -23,327€        8,894€          

Toevoeging/onttrekking aan:
- Bestemmingsreserve -20,097€      -23,327€        8,894€          

-20,097€      -23,327€        8,894€          
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Toelichting Balans
31/12/2017 31/12/2016

€ €
Vorderingen en overlopende Activa
Rente 22€                        40€                      
Overige vorderingen 408€                     75€                      

430€                     115€                   

De overigen vorderingen hebben betrekking op ontvangsten begin 2018 met betrekking tot acties uit 2017.

Liquide middelen
Lopende rekening 3,957€                 3,667€              
Rentemeer rekening 16,171€              32,131€           

20,128€              35,798€           

Reserves en fondsen
Contuinuïteitsreserve 5,000€                 5,000€              
Bestemmingsreserve 10,816€              30,913€           

15,816€              35,913€           

Bestemmingsreserve
Stand 31-12-2016 30,913€              22,019€           
Dotatie/onttrekking -20,097€            8,894€              
Stand per 31-12-2017 10,816€              30,913€           

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 4,742€                 -€                    

4,742€                 -€                    

De kortlopende schulden hebben betrekking op reeds aangegane verplichtingen 
inzake een tweetal doelstellingen.
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Model toelichting bestedingen

Bestemming Wervingskosten
Beheer en 

administratie Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Lasten
- Doelstelling B 
Draagvlak NL

- Doelstelling E 
Tshega

-Doelstelling G 
FOFCOD Zuid 

Soedan

- Doelstelling H 
TAK 3 Kenya 
2015/2016

- Doelstelling I 
CEREDO

- Doelstelling J 
Fei-IDO

- Doelstelling K 
FEI-IDO Latrine

Subsidies en bijdragen -€                             -€                             6,057€                    2,005€                    18,000€                 18,330€                 1,990€                    -€                                    -€                             46,382€                 60,377€                 23,411€                 
Publiciteit en communicatie 1,704€                           -€                             1,704€                    1,500€                    1,794€                    
Bestuur en algemene kosten -€                                    816€                       816€                       1,200€                    708€                       
Totaal -€                             -€                             6,057€                    2,005€                    18,000€                 18,330€                 1,990€                    1,704€                           816€                       48,902€                 63,077€                 25,913€                 

Besteed aan doelstellingen
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Begroting 2018 Stichting Educaided
Begroot Werkelijk Begroot

2018 2017 2017

Baten:
- Baten van particulieren 8,250€             7,888€          16,000€          
- Baten van bedrijven 5,750€             20,895€       23,500€          
- Baten van loterijorganisaties -€                -€                   
- Baten van subsidies van overheden -€                -€                   
- Baten van verbonden (internationale) organisaties -€                -€                   
- Baten van andere organisaties zonder winststreven 23,378€          -€                -€                   
- Baten als tegenprestatie voor de levering van producten of diensten -€                -€                   
- Overige baten -€                -€                   
Som der baten 37,378€          28,783€       39,500€          

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Doelstelling B Draagvlak NL -€                    1,000€         
- Doelstelling E Tshega -€                    382€             
- Doelstelling G FOFCOD Zuid Soedan 6,057€              5,903€         
- Doelstelling H TAK 3 Kenya 2015/2016 2,005€              2,005€         
- Doelstelling I CEREDO 18,000€           21,000€      
- Doelstelling J FEI-IDO 18,330€           18,087€      
- Doelstelling K FEI-IDO Latrine 1,990€              -€               
- Doelstelling L NIRP 30,000€          -€                    -€               
- Doelstelling 5,000€             -€                    12,000€      

35,000€          46,382€       60,377€          

Wervingskosten 1,585€             1,704€          1,500€             
Kosten beheer en administratie 803€                 816€               1,200€             

Som van de lasten 37,388€          48,902€       63,077€          

Saldo voor financiële baten en lasten -10€                   -20,119€      -23,577€        
Saldo financiële baten en lasten 10€                    22€                  250€                 
Saldo van baten en lasten -€                   -20,097€      -23,327€        

Toevoeging/onttrekking aan:
- Bestemmingsreserve -€                   -20,097€      -23,327€        
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Kascontrole 2017


