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Aan het bestuur van
Stichting "Connected to Namibia"
Bloemhoefstraat 17
5674 NT NUENEN

8 januari 2019
Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018
van Stichting "Connected to Namibia" te Nuenen samengesteld op basis van de door u
verstrekte gegevens.
De Stichting is op 11 juni 2007 opgericht en op 4 juni 2007 ingeschreven in de
Kamer van Koophandel onder nummer 17207907.
De stichting behoort tot de fiscaal geaccepteerde Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Het Stichtingbestuur bestaat in 2018 uit;
voorzitter mw. A.C.M. Verbruggen-Nuijts; secretaris mw. Elsie Brand in Namibie;
penningmeester A.M. Verbruggen; bestuurslid Klaas de Wet in Namibie en
bestuurslid Ds Jacob Schoeman.
Niemand van het Stichting bestuur ontvangt enige beloning.

1.

Verantwoording van de werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde
richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen,
het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiele gegevens.

2.

Financiële positie
Het vermogen bedraagt per 31 december 2017 € 361.779,00
De schuld ultimo 2017 bedraagt € 54,00.
Ultimo 2016 moest de factuur van Nexus i.v.m. het project Queen Sofia nog betaald worden.
Met de betaling van dit bedrag in 2017 en een laatste termijn van € 3.554,04 is dit gehele
project van de renovatie in Queen Sofia door aannemer Nexus afgerond.
In 2017 is voor de omheining van de school en het hostel in Queen Sofia € 11.832,-- betaald.
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3.

Resultaat
Zoals blijkt uit de staat van opbrengsten en bestedingen bedraagt het voordelig saldo
€ 283.661,--.

4.

Jaarverslag 2018
Algemeen
Zie onze nieuwsbrieven uit het jaar 2018.
10 jaar Connected to Namibia Foundation
In het jaar 2017 bestond de Stichting Connected to Namibia 10 jaar.
Het "feestjaar" is zowel in Namibië als in Nederland goed afgesloten.
Project Ruacana regio Omusati
In het dorpje Ombyarundu in de regio Ruacana heeft CTN twee gebouwen laten neerzetten met een goede staalconstructie. De gebouwen zijn afgebouwd met zinkplaten.
Later kunnen de zinkplaten vervangen worden door stenen.
Gerealiseerd is een hostel voor ongeveer 25 kinderen met 2 verblijfplekken voor zowel
de kinderen als het personeel.
Er is een samenwerkingsovereenkomst met het Ministerie van Onderwijs van deze
Regio en CTN. Het doel is om de school te laten registreren zodat het Ministerie van
Onderwijs de verantwoording neemt voor de school en de salarissen van de leerkrachten. Het wordt dan een officiële school. Dit proces wordt in 2019 verder concreet gemaakt.
Verdere plannen zijn om bij de school een waterput te slaan zodat er schoon drinkwater
komt, waarvan de gemeenschap ook gebruik kan maken. De gemeenschap zelf, CTN en
het Ministerie van Onderwijs willen hiervan een gezamenlijk project maken,
De salarissen van 2 onderwijskrachten wordt door CTN betaald alsmede een grote zak
maismeel per maand voor de kinderen van de school.
Project Queen Sofia in de regio Outjo
De bouw van de toiletten en de renovatie van het kleine hostel is afgerond.
Er zijn vele besprekingen geweest met alle betrokken partijen voor het bouwen van een
nieuw groot hostel op het schoolterrein.
Dit hostelproject bestaat uit 3 gebouwen: een meisjeshostel; een jongenshostel en een
keuken met eetzaal die tevens dienst kan doen als multifunctionele ruimte.
Met bouwbedrijf Nexus uit Outjo, die de uitvoering van dit project op zich neemt,
hebben wij veelvuldig besprekingen gehad over de tekeningen en de offerte voor het
te bouwen hostel met keuken/eetzaal.
Er zijn ook veel besprekingen vooraf gegaan met het Namibische Ministerie van Onderwijs over het te bouwen hostel.
Omdat het een kostbaar project is ter waarde van ongeveer Euro 430.000 heeft Connected
to Namibia het hostelproject in 3 fases verdeeld, nl:
1e fase: het bouwen van het meisjeshostel
2e fase: het bouwen van het jongenshostel
3e fase: het bouwen van de keuken met eetzaal, welke ruimte tevens dienst doet als
multifunctionele ruimte.
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Project Queen Sofia in de regio Outjo (vervolg)
Tijdens de laatste vergadering met het Ministerie van Gezondheidszaken (Min. of Health)
in februari 2018 heeft dat Ministerie aangegeven dat de overdracht aan de regering van
het meisjeshostel alleen kan plaatsvinden als ook de keuken met eetzaal aanwezig is.
Dit heeft CTN doen besluiten om fase 1 en 3 zoveel mogelijk tegelijkertijd te laten
bouwen en ook de fondsenwerving in die volgorde te doen.
De fondsenwerving en het opzetten van acties voor fase 1 en 3 zijn zeer voorspoedig
verlopen en ook de aannemer heeft in dit verband puik werk afgeleverd. Zodoende is
fase 1 en 3 in 2018 geheel gerealiseerd.
Omdat de aannemer Nexus die fase 1 en 3 heeft afgerond ook fase 2 in één bouwproject
wilde afwikkelen is Nexus op eigen risico gestart met de bouw van fase 2. CTN had op
dat moment nog onvoldoende middelen beschikbaar voor fase 2.
Het is CTN uiteindelijk gelukt om vóór het einde van het jaar 2018 de benodigde gelden
voor fase 2 te verwerven.
Dit grote project is dan ook in 2018 financieel en bouwtechnisch helemaal afgerond.
Omdat het "Memorandum of Understanding" door CTN en de Namibische Regering,
departement education Kunene,gezamenlijk is ondertekend, is het nu aan de Namibische
Regering om aan de inrichting van de hostels en de keuken/eetzaal invulling te geven.
Wij verwachten dat de gebouwen in 2019 officieel zullen worden overgedragen aan het
Namibische Ministerie van Onderwijs.
Er is door aannemer Nexus een nieuw, natuurlijk, waterzuiveringsysteem geïntroduceerd
tijdens de bouw van het hostel. Dit nieuwe drainagesysteem zuivert het afvalwater op een
natuurlijke manier. Het water wordt gefilterd doordat het afvalwater door 4 systemen van
opvangbakken gaat. Als het water door het laatste afvalbaksysteem gaat is het water te gebruiken voor het besproeien van de schooltuin. Het systeem kan ook tevens worden gebruikt als drinkwater voor de kippen die dan op hun beurt weer dienen als extra voedingsbron voor de schoolkinderen. Mogelijk wordt dit project in een later stadium opgepakt.
Het drainage systeem is omheind zodat het een veilige plek is waar niemand zonder meer
toegang heeft.
De omheining van het schoolterrein was in zeer slechte staat. Het vee kon gemakkelijk
op het terrein komen waardoor het schoolterrein werd bevuild en de planten werden
opgegeten. Het maken van een nieuwe afrastering is prioriteit no 1 geworden.
In november 2017 is een plaatselijke ondernemer samen met mensen uit de gemeenschap
gestart met het vervangen van de oude omheining.
Vóór de Namibische grote schoolvakantie, eind november 2017, zijn er nieuwe ijzeren
palen geplaatst en is de afrastering vernieuwd.
De toegangspoorten en de wildroosters zijn in december 2018 geplaatst.
De goede delen van de oorspronkelijke afrastering zijn gebruikt om de geplande schooltuin te omheinen.
Op deze wijze is het terrein veiliger geworden voor iedereen die bij de school is betrokken.
pag 3

Met de Worldschool in Gouda heeft CTN diverse keren contact gehad. CTN heeft een
project bij de Worldschool ingediend: het opzetten van een klein kippenproject voor de
mensen in Queen Sofia. Leerlingen uit de hoogste groepen van het VWO kunnen een
project uitkiezen uit een ontwikkelingsland dat is ingediend bij deze Worldschool.
Het Marne College uit Bolsward heeft ons project "het ei van Columbus" uitgekozen om
onderzoek te doen en suggesties te geven voor het opzetten van zo'n project.
Ze leggen hierbij ook contacten in het betreffende land. Een mooi leerproces.
Op 3 oktober 2017 is er een eerste kennismaking geweest met leerlingen en hun opdrachtgever bij Nyenrode Business University in Breukelen. De leerlingen hebben toen een
concept-ontwerpplan gepresenteerd en hebben dit verder uitgewerkt tot een defintief plan
dat op 23 maart 2018 is gepresenteerd.
Dit kippenproject zal later in Namibië als proefproject (door een kleine groep) verder in
behandeling worden genomen. Het Namibische Ministerie van Landbouw en het veevoerbedrijf "Foodmasters" zijn nauw betrokken bij dit project.
Project Ombili
Ombili is een echte "San"-gemeenschap en ligt ongeveer 70 kilometer ten noorden van
Tsumeb. De school heeft diverse ontwikkelingsmaterialen van CTN ontvangen, die
speciaal bestemd waren voor de jongste groepen.
De Ombili foundation wil een grote tuin gaan opzetten, hetgeen werkgelegenheid geeft
aan de gemeenschap. Er is 25 hectare land schoongemaakt om een tuin te realiseren.
Een waterput voor deze grote tuin ontbreekt. Samen met de van oorsprong Duitse
Ombili Foundation is naar fondsen gezocht om dit waterproject te kunnen opzetten.
In 2018 is de boormachine naar Ombili vervoerd en heeft op kosten van CTN, het bedrijf
op 70 meter diepte, water aangetroffen. Nu men weet op welke diepte het water beschikbaar is, zijn offertes aangevraagd om de rest van het project af te ronden.
Er is een pomp, een watertoren met watertanks, electrische bedrading en zonnepanelen
aangesloten om de waterput te kunnen laten functioneren.
CTN heeft met medewerking van de "Sanrise Foundation" dit project in 2018 kunnen
realiseren.
School Ludwigshafen
Deze school staat 10 km ten noorden van Tsumeb en is een schoolvoorbeeld hoe je een
school moet leiden, Een prima team met een vooruitstrevende directeur.
Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van ons jubileum in 2017 heeft de directeur gevraagd of CTN kan helpen met het financieren van een multifunctionele ruimte die tevens
dienst doet als keuken met eetzaal. Na diverse gesprekken met de directeur van de school
is besloten om een eenvoudige keuken met eetzaal in 2019 te laten bouwen.
Lions Internationaal heeft toegezegd dat er fondsen gezocht gaan worden om dat hostel
te bouwen. De geplande keuken met eetzaal zal dan een eerste begin zijn van dit plan.
Gezien de prioriteit van een fatsoenlijke keuken, zal CTN trachten in 2019 hiervoor
fondsen te verwerven.
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School Ludwigshafen (vervolg)
Het speelterrein van de school in Ludwigshafen is beperkt tot een voetbalterrein.
Om ook iets voor de kleine kinderen te verwezenlijken is gedacht aan het opzetten van
een speeltuin. De grond hiervoor is al beschikbaar. Het speeltuintje komt achter het
gebouw waar o.a. de kleuterklas is. Dus een ideale situatie om hier het project te
realiseren. De voorbereidingen zoals het schoonmaken van het terrein en het opzetten
van een afrastering met poort zal door de school zelf worden uitgevoerd.

5 Projecten in 2018:
De volgende projecten zijn in 2018 gerealiseerd:
Queen Sofia:
Het bouwen van een meisjeshostel, een jongenshostel en een keuken met eetzaal
Een drainagesysteem bij het hostel
Poorten en een wildrooster bij de school
Beschilderingen van muren in het hostel
Aanleg van een tuin bij het hostel
Gordijnen en rails voor de appartementen van de toezichthouders in het hostel
Waslijnpalen voor het hostel
De extra betegeling van de vloer van de eetzaal van het hostel
Ombili:
Een waterinstallatie bij de schooltuin mede ten behoeve van de gemeenschap aldaar
Workshops:
Er zijn workshops gerealiseerd voor 15 leerkrachten in de plaats Outjo.
6 Projecten gepland in 2019
Schatting kosten in euro
Ombyarundu: waterput boren en installatie van zonnepanelen
25.000,00
hekwerk voor het schoolterrein
8.000,00
salaris voor 2 leerkrachten
2.200,00
maismeel voor voeding van de schoolkinderen
500,00
Ongwediva: Een eenvoudige keuken
10.000,00
Ludwigshafen: Multifunctionele ruimte
40.000,00
Speeltuin
5.000,00
Het geven van workshops aan leerkrachten
2.000,00
Totaal
92.700,00

Tot nadere toelichting gaarne bereid.

A.M. Verbruggen
Penningmeester
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Stichting "Connected to Namibia"
Bloemhoefstraat 17
5674 NT NUENEN

ACTIVA

2018

2017

MATERIELE VASTE ACTIVA

Computer

E

Auto

-

20.913,00

-

20.913,00

E

21.178,00

E

21.178,00

Kasgeld Nederland

E

376,00

E

376,00

Kasgeld Nam. $

-

116,00

-

116,00

First National Bank Namibie 044

-

933,00

-

933,00

First National Bank Namibie 527

-

189.079,00

-

189.079,00

ING zakelijke spaarrekeningen

-

13,00

-

13,00

ING 5219398

-

149.270,00

-

149.270,00

E

339.787,00

E

339.787,00

Stichting Wilde Ganzen

E

0,00

0,00

Vooruitbetaalde kosten

-

868,00

868,00

E

868,00

868,00

E

361.833,00

265,00

E

265,00

LIQUIDE MIDDELEN

VORDERINGEN

TOTAAL ACTIVA
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E

361.833,00

Bijlage 1.1

PASSIVA

2018

2017

KAPITAAL

E

361.779,00

E

361.779,00

E

361.779,00

E

361.779,00

Terug te betalen voorschot

E

0,00

0,00

Terug te betalen kosten

-

54,00

54,00

E

54,00

54,00

E

361.833,00

Kapitaal

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

TOTAAL PASSIVA
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E

361.833,00

Bijlage 1.2
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN BESTEDINGEN OVER HET JAAR 2018
Stichting "Connected to Namibia"
Bloemhoefstraat 17
5674 NT NUENEN

2016

%

2017

%

OPBRENGSTEN
Giften/verkopen/premies etc

E

311.169,00

Inkopen/uitgaven

-

26.778,00

E

Personeelskosten

100,00 E

311.169,00

100,00

8,61 -

26.778,00

8,61

284.391,00

91,39 E

284.391,00

91,39

E

0,00

0,00 E

0,00

0,00

Huisvestingskosten

-

0,00

0,00 -

0,00

0,00

Vervoerskosten

-

4.226,00

1,36 -

4.226,00

1,36

Verkoopkosten

-

2.764,00

0,89 -

2.764,00

0,89

Algemene kosten

-

230,00

0,07 -

230,00

0,07

Financieringskosten

-

(4.425,00)

-1,42 -

(4.425,00)

-1,42

Afschrijvingen

-

4.364,00

1,40 -

4.364,00

1,40

Totale bestedingen

E

7.159,00

2,30 E

7.159,00

2,30

Toegevoegde waarde

BESTEDINGEN

Opbrengst minus bestedingen

E

277.232,00

89,09 E

277.232,00

89,09

BIJZONDERE LASTEN EN BATEN
Bijzondere baten/lasten

E

-6.429,00

-2,07 E

-6.429,00

-2,07

Totaal bijzondere lasten

E

-6.429,00

-2,07 E

-6.429,00

-2,07

NETTO OPBRENGST

E

283.661,00
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91,16 E

283.661,00

91,16

Bijlage 1.3
TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Stichting "Connected to Namibia"
Bloemhoefstraat 17
5674 NT NUENEN
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Activa en passiva zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen voor de nominale
waarden.
MATERIELE VASTE ACTIVA
De materiel vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde. De afschrijvingsgrondslag is de aanschafwaarde. Afschrijving vindt lineair plaats.
Computer E 265,00
In 2016 is een nieuwe kleine laptop van het merk Acer aangeschaft voor E 398,--.
De afschrijving in 2017 bedraagt E 133,--.
Transportmiddelen E 20.913,00
In 2016 is een 2e handse Toyota Hillux met automaat aangeschaft voor E 25.745,00.
Een 4-wheel drive is noodzakelijk als gevolg van het ruige terrein waarin wordt gereden.
De afschrijving in 2016 bedroeg E 3.065,--. In 2017 is een daktent aangeschaft voor een
bedrag groot E 2.464,--. De afschrijving ad 15% in 2017 bedroeg E 4.231,--
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Bijlage 1.3
TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Stichting "Connected to Namibia"
Bloemhoefstraat 17
5674 NT NUENEN

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen E 339.787,00
Kasgeld in Nederland

E

376,00

Kasgeld in Nam.$ 1.740

-

116,00

First Nat. Bank Nam. N$ 13.997

-

933,00

First Nat. Bank N$ 2.821.199

-

189.079,00

ING 5219398

-

149.270,00

ING 5219398 zak. Spaarrekening

-

5,00

ING 5219398 zak. Kwartaalrekening -

8,00
E

339.787,00

E

54,00

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Te betalen kosten E 54,00
Telefoonkosten

E

54,00

Nog te ontvangen facturen E 0,00
Het ultimo 2016 aan bouwbedrijf Nexus in Queen Sofia verschuldigde bedrag voor
de renovatie van het hostel en de bouw van toiletgroepen is in 2017 betaald.
Voor matrassen in het hostel is in 2017 een bedrag ad E 3.554,-- betaald.
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Bijlage 1.4
TOELICHTING BIJ DE STAAT OPBRENGSTEN EN BESTEDINGEN 2018

Stichting "Connected to Namibia"
Bloemhoefstraat 17
5674 NT NUENEN
OPBRENGSTEN
Dit betreft aan de Stichting gedane giften respectievelijke beschikbaar gestelde middelen
ter bestrijding van (reis)kosten alsmede opbrengsten van akties, verkopen van sieraden,
kunstwerken.
Ontvangen giften en overige opbrengsten

E

255.343,00

Ontvangen subsidie Wilde Ganzen

-

52.156,00

Periodieke gift van de voorzitter i.v.m. bestrijding reis-/verblijfkn.

-

2.000,00

Verkopen diversen

-

945,00

Giften wegens vriend van Stichting Connected to Namibia

-

725,00

Totale opbrengst 2016

E

311.169,00

Kosten verzekering tentoonstelling/acties

E

580,00

Kosten Tom Tom navigatiesysteem

-

247,00

Diverse inkopen

-

79,00

Cursus/inrichtingskosten Multifunctioneel Centrum Outjo

-

694,00

Project Ruacana

-

6.268,00

Kosten matrassen etc. hostel/toiletgroepen Queen Sofia

-

3.554,00

Kosten hekwerk school/hostel Queen Sofia

-

11.832,00

Verblijfkosten in/naar Namibie (2 reizen in 2017)

-

1.260,00

Vliegreizen naar Namibië (2 reizen in 2017)

-

1.616,00

Vrachtkosten pakketten en koffers met materiaal voor Namibië

-

648,00

Totaal inkopen/kosten

E

INKOPEN/KOSTEN
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26.778,00

Bijlage 1.4
TOELICHTING BIJ DE STAAT OPBRENGSTEN EN BESTEDINGEN 2018

Stichting "Connected to Namibia"
Bloemhoefstraat 17
5674 NT NUENEN
VERVOERSKOSTEN
Brandstofkosten in Namibie

E

Onderhoud/reparatie/motorrijtuigenbel. in Namibie

-

826,00

Autoverzekering

-

1.356,00

Overige autokosten

-

1.015,00

Totaal vervoerskosten

E

4.226,00

Representatiekosten

E

181,00

Kosten 10-jarig jubileum CTN

-

911,00

Kosten film over CTN door J. Greeff

-

1.672,00

Reiskosten in Nederland

-

0,00

Totaal verkoopkosten

E

2.764,00

Kantoorbenodigdheden

E

75,00

Computerkosten website

-

0,00

Onderhoud website

-

0,00

Telefoonkosten

-

91,00

Porto

-

55,00

Kontributies en abonnementen

-

9,00

Verzekeringen

-

0,00

Diverse algemene kosten

-

0,00

Totaal algemene kosten

E

1.029,00

VERKOOPKOSTEN

ALGEMENE KOSTEN
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230,00

Bijlage 1.4
TOELICHTING BIJ DE STAAT OPBRENGSTEN EN BESTEDINGEN 2018

Stichting "Connected to Namibia"
Bloemhoefstraat 17
5674 NT NUENEN
FINANCIERINGSKOSTEN
Bankkosten en rente ING/FNB

E

Rente spaarrekeningen (opbrengst) FNB en ING

-

-4.817,00

Totaal financieringskosten/opbrengsten

E

-4.425,00

Afschrijving computer

E

133,00

Afschrijving Toyota Hillux

-

4.231,00

Totaal afschrijvingskosten

E

4.364,00

Koerswinst

E

-6.429,00

Totaal koerswinst

E

-6.429,00

392,00

AFSCHRIJVINGSKOSTEN

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

Het bestuur van de Stichting moet keuzes maken wanneer en welke bedragen naar
de bankrekeningen in Namibië moeten worden overgemaakt. Die keuzes zijn afhankelijk van tijdstippen waarop geld in Namibië nodig is voor betaling wegens projecten,
maar ook van de ontwikkeling van de koers van de Namibische $ en de mogelijkheden
van rente die wordt gegeven op Namibische spaarrekeningen ten opzichte van de
Nederlandse rente.
Het jaar 2017 was in dit verband een nogal turbulent jaar met koersen die variëerden van
Nam $ 13,5 voor Euro 1,-- tot Nam $ 17,0 voor Euro 1,-- en ongeveer 6,0% wegens
rente op Namibische spaarrekeningen ten opzichte van nog geen 1% voor nederlandse.
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Bijlage 1.4
TOELICHTING BIJ DE STAAT OPBRENGSTEN EN BESTEDINGEN 2018

Stichting "Connected to Namibia"
Bloemhoefstraat 17
5674 NT NUENEN
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN(VERVOLG)
De in 2016 en 2017 naar Namibië overgemaakte en per 31 december 2017 aanwezige
middelen zijn tegen de koers van N$ 15,0 voor 1 Euro gewaardeerd. De koers per
31 december bedraagt N$ 14,8 volgens de wisselkoersopgaven.
Koerswinsten en verliezen zijn een "papieren" winst of verlies omdat onder normale omstandigheden de Namibische dollars niet meer naar Nederland worden overgemaakt maar bestemd zijn voor projecten aldaar.
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