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STICHTING "SCHOOL VAN GEDULD"

BESTUURSVERSLAG

Oprichting

De stichting is opgericht op 19 november 2014 en draagt de naam:

Stichting "School van Geduld"

Zij heeft haar zetel in Amersfoort.

Doel

Volgens artikel 2 van de statuten is het doel van de stichting:

- het ontwikkelen van visie en ondersteunen en begeleiden van kwetsbare mensen

op Sumatra, in het bijzonder Pekanbaru en Samosir Island en omgeving, om te 

bouwen aan een betere toekomst; en voorts

- al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan 

bevorderlijk kan zijn.

Middelen

De stichting tracht het doel ondermeer te realiseren door middel van:

- het ondersteunen van projecten die zich richten op het bevorderen of geven van 

onderwijs, bevorderen van ondernemerschap en het bevorderen van lokaal

en persoonlijk leiderschap;

- het steunen en/of besturen van- en het samenwerken met instellingen en 

ondernemingen die het doel van de stichting kunnen bevorderen;

- het met alle wettige middelen geven en/of ondersteunen van onderwijs en

ondernemerschap programma's.

Het bestuur

In 2021 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende bestuurders:

A.J.W. Hoogerbrugge Voorzitter, ingetreden per 25-11-2020

P.G. Koeleman Secretaris, ingetreden per 19-11-2014

S.A. Bakker-Jansen Penningmeester, ingetreden per 19-11-2014

Boekjaar

Volgens artikel 10 van de statuten loopt het boekjaar van één januari tot en met 

eenendertig december van het zelfde jaar.  

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

onder nummer 61950149.
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STICHTING "SCHOOL VAN GEDULD"

Activiteiten 2021 en vooruitblik 2022

Begroting 2022

Ook in 2021 zijn zowel de algemene giften als de bestemmingsgiften toegenomen. Naast onze vaste 

ondersteuners hebben wij ook een aantal nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Wij kijken met 

dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. Bijzonder geslaagd was de crowd funding-actie voor 

schooluniformen in de zomer van het afgelopen jaar. Een grote groep gevers heeft er met grotere en 

kleinere giften voor gezorgd dat veel kinderen met een nieuw uniform aan het nieuwe schooljaar kon 

beginnen. Goed voor de kinderen, maar ook goed voor de bekendheid van School van Geduld.  De 

ontvangen middelen hebben wij besteed voor onze doorlopende werkzaamheden. Een gedeelte van de 

middelen hebben wij gereserveerd onder meer voor de nieuwbouw van multi-functioneel 

schoolgebouw in één van de dorpen waar School van Geduld actief is.

Net als in 2020 konden door de beperkingen als gevolg van het Corona-virus ook in 2021 geen concrete 

events worden georganiseerd. Om de betrokkenheid van onze financiers te behouden waren wij in het 

afgelopen jaar vooral aangewezen op de (sociale) media, zoals de website en nieuwsbrieven. Daarnaast 

heeft de groep ambassadeurs de acitiviteiten van School van Geduld gepromoot. 

Ook voor 2022 is ons doel om de opgaande lijn in de ontvangsten te continueren. Daarbij spelen onze 

vaste ondersteuners vanzelfsprekend een belangrijke rol. Daarnaast zullen wij ons in 2022 richten op 

het vergroten van de bekendheid van School van Geduld, mede met de hulp van onze ambassadeurs. Zo 

mogelijk zullen wij in 2022 ook weer een crowd funding-actie organiseren. In de zomer van dit jaar zijn 

Acca en Marianne voor een aantal weken in Nederland. Tijdens hun verblijf zullen zij de 

werkzaamheden van School van Geduld uitgebreid onder de aandacht brengen.

Gezien de aard van fondsenwerving, verbinding zoeken tussen behoeften en fondsen, beschikt de 

stichting niet over een jaarbegroting.

De begroting wordt door middel van een continue evaluatieproces aangestuurd, waarbij in principe 

geen financiële toezeggingen, anders dan een inspannings- commitment, worden gedaan waarvoor nog 

geen fondsen geworven zijn.
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STICHTING "SCHOOL VAN GEDULD"

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 1.500 1.500

Liquide middelen 14.189 12.342

TOTAAL 15.689 13.842

PASSIVA

(in euro's)

KAPITAAL

Algemene reserve 15.172 9.402

Bestemmingsreserves 0 2.250

15.172 11.652

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva 517 2.190

TOTAAL 15.689 13.842

31 december 2021

31 december 2021

31 december 2020

31 december 2020
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STICHTING "SCHOOL VAN GEDULD"

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 2020

(in euro's)

Baten

Algemene giften 13.217           11.535           

Bestemmingsgiften 7.813             7.022             

Totaal baten 21.030           18.557           

Lasten

Uitgaven doelbestemming 14.988           10.772           

Algemene uitgaven 46                   55                   

Totaal lasten 15.034           10.827           

Bedrijfsresultaat (Baten -/- Lasten) 5.996             7.730             

Financiële baten en lasten -226               -134               

Resultaat 5.770             7.596             

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

Dotatie bestemmingsreserve humanitaire kinderhulp -                  2.250             

Dotatie algemene reserve 5.770             5.346             
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STICHTING "SCHOOL VAN GEDULD"

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIELE VERSLAGGEVING

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voorzover bij de afzonderlijke

posten niets anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde

gewaardeerd.

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Baten

Alle baten zijn afkomstig uit eigen fondsenwerving. Er zijn geen subsidies ontvangen.

Resultaatbepaling

Baten worden slechts genomen, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Lasten en risico’s 

die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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STICHTING "SCHOOL VAN GEDULD"

TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2021 31-12-2020

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Vooruitbetaalde bijdrage docenten salarissen 1.500 1.500

Liquide middelen

ABN Amro bestuursrekening 14.189 12.342

De tegoeden staan ter vrije beschikking.

8



STICHTING "SCHOOL VAN GEDULD"

31-12-2021 31-12-2020

€ €

KAPITAAL

Algemene reserve

Stand per 1 januari 9.402                4.056                

Uit resultaatbestemming 5.770                5.346                

Stand  per 31 december 15.172              9.402                

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve humanitaire kinderhulp -                    2.250                

-                    2.250                

Bestemmingsreserve humanitaire kinderhulp

Stand per 1 januari 2.250                -                    

Toevoeging uit resultaatbestemming -                    2.250                

Besteed aan doelbestemming -2.250              

Stand  per 31 december -                    2.250                

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Nog te betalen ondersteuning management 85                     2.118                

Nog te betalen sponsorkids 432                   72                     

517                   2.190                
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STICHTING "SCHOOL VAN GEDULD"

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 2020

BATEN € €

Algemene giften 13.217           11.535           

Bestemmingsgiften

Humanitaire (kinder)hulp 850                 2.250             

Schooluniformen 2.325             -                  

Ondersteuning management 4.206             4.448             

Sponsorkids 432                 324                 

7.813 7.022

LASTEN

Uitgaven doelbestemming

Bijdrage docenten salarissen 6.000             6.000             

Humanitaire (kinder)hulp 850                 -                  

Schooluniformen 3.500             -                  

Ondersteuning management 4.206             4.448             

Sponsorkids 432                 324                 

14.988 10.772
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STICHTING "SCHOOL VAN GEDULD"

2021 2020

€ €

Algemene uitgaven

Webhosting 46 55

Financiële baten en lasten

Lasten

Bankrente en kosten -226               -134               

Vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur op 24 februari 2022.

A.J.W. Hoogerbrugge P.G. Koeleman

Voorzitter Secretaris

S.A. Bakker-Jansen

Penningmeester
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