
Jaarverslag 2016
Juni 2017 



Pagina 2

Introductie
Benja is een stichting die als missie heeft om straatkinderen een eerlijke kans te geven. Dit doen we door lokale 
projecten te steunen. Er wordt echte aandacht gegeven aan wat de vraag van de kinderen is. Dit kan klein 
beginnen met alleen een maaltijd, maar er kan ook onderwijs en onderdak geboden worden.
 
Benja heeft zijn naam te danken aan Benjamin. Benjamin is een jongen uit het project wat momenteel gesteund 
wordt. Hij is een mooi voorbeeld voor het verschil dat Benja kan maken. Hij is een gemotiveerde jongen, die niet 
de kansen heeft gekregen die andere kinderen wel hebben. Nu zijn de voorwaarden om onderwijs te volgen er 
wel; financiën voor schoolgeld en een gevulde maag. Benjamin gaat nu elke dag naar school. Hij vindt het leuk 
om naar school te gaan en werkt zo aan een stabiele toekomst.
 
Dit jaarverslag beschrijft hoe Benja ontstaan is, hoe het vorm heeft gekregen en wat de toekomstplannen zijn 
voor 2017.

Linda Timmer
Voorzitter Benja
info@benja-online.nl
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Terugblik
Het eerste jaarverslag van Benja. Een echte terugblik is dan onmisbaar: 2013, Kampala, Uganda. De start van het 
project door Martijn en Linda, samen met de plaatselijke organisatie KYDA. Een combinatie van grote dromen en 
0 euro op de bank. Het leek onmogelijk. Nu zijn we 4 jaar verder. Het project heeft vorm gekregen en loopt nog 
steeds.
 
Na terugkomst op Nederlandse bodem konden Martijn en Linda de kinderen van het project niet uit ons hoofd 
zetten. We zijn de mogelijkheden gaan ontdekken om iets voor hen te betekenen vanuit Nederland. En met 
succes.
 
Eind 2015 zijn de statuten van Benja vastgelegd bij de notaris en zijn we ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Benja is een feit! En dat was nog maar het begin. Het jaar 2016 heeft vooral in het teken gestaan 
van vormgeving, letterlijk en figuurlijk. De huisstijl van Benja is gemaakt. De missie en visie zijn uitgewerkt. We 
hebben de doelstellingen vastgesteld en ambities uitgesproken.
In oktober was er voldoende basis om een kick-off avond te organiseren. Hierin hebben we het plan, de ambities 
en doelstellingen gepresenteerd aan ongeveer 70 geïnteresseerden. Het resultaat was er. 

Op moment van schrijven zitten we ongeveer op een derde van het maandelijks benodigde bedrag. We zijn er 
nog niet, maar het is een mooi begin. Los van de financiën hebben we gemerkt dat veel mensen enthousiast zijn. 
Op allerlei vlakken wordt meegedacht hoe Benja groter gemaakt kan worden. Om zoveel mogelijk kinderen een 
kans te kunnen geven op een betere toekomst. 
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Positioneren
Zodra je officieel een stichting bent, moet je beginnen met het positioneren. Nederland kent veel goede 
doelen. Er moest nagedacht worden over hoe we ons op de markt wilden zetten. Wij hebben ervoor gekozen 
om te beginnen met ons eigen netwerk. Veel mensen binnen dit netwerk wisten al dat we bezig waren met het 
opstarten van een stichting en waren hierin geïnteresseerd.
Omdat we met meerdere bestuursleden zijn hebben we een redelijk gevarieerd netwerk. De meeste donateurs 
komen uit dit netwerk. 
Nu richten we ons op het netwerk van derden, zo hebben we contact gelegd met oud vrijwilligers die ook aan 
het project in Oeganda hebben gewerkt. Veel van deze mensen zijn al ambassadeur voor het project in Oeganda, 
maar ze zijn nog niet bekend met Benja. Wij willen samen met deze mensen onze krachten bundelen. Zo kunnen 
we onze kring steeds verder uitbreiden.
 
Naast het bereiken van mensen willen we ons ook onderscheiden op de goede doelen markt. Bij Benja gaat 95% 
van uw gift naar het project in Oeganda. We hebben de overige 5% nodig voor de onkosten zoals bankkosten, 
en kosten voor de website. Door de onkosten zo laag te houden, komt er veel van de gift terecht waar het voor 
bedoeld is. We merken dat dit ons onderscheid. Het spreekt onze donateurs aan. Uitzondering hierop zijn de 
sponsoracties. Deze kunnen extra kosten opleveren. Uitgangspunt is dat deze kosten gedekt worden door de 
deelnemers.

Verder hebben wij persoonlijk contact met de organisatie in Oeganda. We krijgen wekelijks updates over de 
voortgang van het project. We worden meegenomen in de uitdagingen die ze tegenkomen zodat we kunnen 
meedenken. We horen hoe het met de voortgang van de jongeren gaat. Tot slot is dat het project in Oeganda in 
2013 opgestart is. Het is afhankelijk van de inkomsten vanuit Benja en vanuit een organisatie uit Italië (Tugende) 
waarmee we samenwerken. Het betreffende project in Oeganda heeft momenteel geen eigen inkomsten. Als de 
steun vanuit ons en Tugende zou stoppen/verminderen, dan heeft dat directe consequenties voor de jongeren in 
Oeganda. Daarmee maakt elke gift een verschil.
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Toekomst
2017 zal in het teken staan van netwerken, zodat we op deze manier kunnen fondsenwerven. Ook gaan we 
dit jaar sponsoracties organiseren. Daarmee halen we niet alleen geld op, maar krijgen we ook een grotere 
naamsbekendheid. Mensen die meedoen worden automatisch ambassadeur voor Benja. Zij moeten namelijk 
geld ophalen en leggen uit waar Benja voor staat en hoe de doelen bereikt worden. Niet alleen donateurs 
worden erbij betrokken. Ook het netwerk van de donateurs wordt zo betrokken. Zo maken we een grotere groep 
enthousiast voor Benja.
 
Binnen 2 jaar willen we structurele inkomsten genereren. We willen elke maand in ieder geval voldoende 
financiën hebben voor de vaste lasten. Hieronder vallen:

• Kost en inwoning van de jongeren die intern wonen.
• Lunch voor deze jongeren en voor de jongeren die deelnemen aan het project. Dit is de voorbereidingsklas 

en de doorgestroomde jongeren naar regulier basisonderwijs.
• Schoolkosten voor alle jongeren in het project. Dit beslaat schoolcontributie, schoolbenodigdheden en 

kosten voor de toetsen.
• Voor de kinderen die in het voorbereidingsklas zitten, wordt er een middagprogramma aangeboden met 

voetbal, kookles en muziekles. Deze lessen moeten ook maandelijks betaald worden.
• Personeelskosten voor een sociaal werker, een care taker en een tuinman. De care taker zorgt voor jongeren 

die intern wonen. De tuinman verzorgt een grote moestuin waarmee extra voedsel verbouwd wordt voor de 
jongeren.

We hebben per maand circa € 1.000,- nodig. Dit willen we bereikt hebben in 2018. Voor 2017 is de doelstelling 
om 65% hiervan aan vaste inkomsten te hebben.
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We willen in 2017 gebruik gaan maken van de diverse social media kanalen. We hebben hiervoor contact gelegd 
met Jetske Kalwij. Zij is ook in Oeganda geweest om daar als vrijwilliger bij het project te werken. Zij is thuis in 
het gebruik van social media en zal voor ons de Facebook pagina opzetten en mede onderhouden. We gebruiken 
onze Facebook pagina om geïnteresseerden te informeren over onze stichting en het project in Oeganda. We 
willen in 2017 ook gebruik maken van LinkedIn. Dit kanaal willen we vooral inzetten om bedrijven te bereiken. 
 
Natuurlijk moet er gewerkt blijven worden aan de samenwerking met de partner in Oeganda. We hebben 
doelstellingen voor hen gesteld waaraan gewerkt moet worden in 2017. Benja zal hierin een controlerende taak 
hebben.

Op dit moment hebben we contact met personeelsleden van KYDA. Maar ook met Tugende, een stichting uit 
Italië die ook werkzaam is voor KCCP. Een van hun bestuursleden woont in Oeganda en stuurt wekelijks updates 
over de gang van zaken; de jongeren, de financiën en de uitdagingen. Er is een kans dat zij in augustus vertrekt 
uit Oeganda. Er zal dan een andere vorm van communicatie gevonden moeten worden. Dit is een van de 
doelstellingen voor Benja dit jaar. We willen dit realiseren door een gefaseerde overdracht te doen. We laten 
steeds minder updates via Tugende lopen en steeds meer door KYDA. In de eerste fase zal Tugende ons nog 
dezelfde informatie geven. Daarna hebben ze een meer controlerende rol; krijgen we alle informatie die er te 
delen is? Wordt er de juiste prioriteit gesteld in het delen van informatie?

Als we tegen uitdagingen aanlopen, dan vragen we meerdere personeelsleden om hun visie te geven. Hierdoor 
kunnen wij van afstand een weloverwogen beslissing maken. Deze personeelsleden zullen zijn: Otal Bernard 
(directeur), Godfrey Migadde (penningmeester) en Joan Amoding (sociaal werker).
 
In 2017 neemt bestuurslid Martijn van de Beek afscheid als secretaris. Martine Mulder neemt zijn plaats in. 
Martijn zal wel betrokken blijven bij de stichting als Project Coördinator.

Samenwerking Tugende
In 2013 is er samengewerkt met Clelia, een Italiaanse met dezelfde ambities als het bestuur van Benja. Zij heeft 
als vrijwilliger bij het project gewerkt en kon de kinderen daarna niet uit haar hoofd zetten. Zij heeft samen met 
anderen in Italië Tugende opgezet.

Tugende richt zich met name op het onderdeel onderdak. Zij zijn in 2016 begonnen met het renoveren en 
ombouwen van een schoollokaal tot een onderdak locatie. Zo kan er in 2017 begonnen worden met het 
opvangen van straatkinderen. Er zijn ambities om een locatie te maken met alle voorzieningen; onderwijs, 
onderdak en speelruimte bij elkaar. Eerst moet de basis gelegd worden en moeten de kinderen dagelijks 
voorzien worden in hun behoeften. Als dit goed loopt, kan er gespaard worden om deze plannen te realiseren. 
Dit onderdeel zal Tugende op zich blijven nemen.
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Organogram Benja en aangesloten organisaties

Oeganda

Het project

Oeganda

Europa

Kyda 

Diverse projecten KCCP

Tugende 

Omdat je samen sterker staat, hebben Benja en Tugende een samenwerking opgezet. Voordelen hiervan zijn 
korte lijntjes met het project in Oeganda, overlegmogelijkheden en het delen van de kosten. De beslissingen 
die genomen moeten worden, worden in vergaderingen besproken met KCCP. Zo worden er besluiten genomen 
waar alle partijen achter staan. Het is een mooie samenwerking tussen Europese visies en Afrikaanse ambities. 
We halen zo het beste uit twee werelden.

Organogram
Benja en aangesloten 
organisaties
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Balans
Realisatie Realisatie
31 december 2016 31 december 2015

ACTIVA

Vaste activa -                  -                    

Vorderingen en overlopende activa -                    -                  
Liquide middelen 2.240,03         -                  

2.240,03       -                    
Totale activa 2.240,03     -                 

PASSIVA

Reserves
Bestemmingsreserve 2.100,00         -                  
Overige reserves 140,03             -                  

2.240,03       -                    

Kortlopende schulden -                  -                    
Totale passiva 2.240,03     -                 

Financiën
Balans
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Baten en lasten
Realisatie Begroting Realisatie
31 december 2016 31 december 2016 31 december 2015

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Vaste donateurs 817,50           905,00           -                  
Donaties en giften 2.222,00       750,00           -                  
Organisaties en kerken -                  -                  -                  

3.039,50        1.655,00        -                   

Overige baten
Baten uit acties van derden -                  -                  -                  
Subsidies -                  -                  -                  
Rentebaten -                  -                  -                  

-                   -                   -                   

Totale baten 3.039,50       1.655,00       -                 

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
KCCP Uganda -594,50         -700,00         -                  

-594,50          -700,00          -                   

Werving baten
Kosten eigen fondswerving -101,97         -150,00         -                  
Kosten acties derden -                  -                  -                  

-101,97          -150,00          -                   

Beheer en administratie
Bankkosten Nederland -103,00         -135,00         -                  
Overige algemene kosten -                  -                  -                  

-103,00          -135,00          -                   

Totale lasten -799,47         -985,00         -                 

Saldo van baten en lasten 2.240,03       670,00          -                 

Bestemming van saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsreserve -2.100,00       -670,00           -                    
Overige reserves -140,03           -                    -                    

Baten en lasten
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Toelichting op balans
Realisatie Realisatie
31 december 2016 31 december 2015

Liquide middelen
NL25 RABO 0308 6799 89
Eindstand 2.240,03         -                  
Beginstand -                    -                  
Mutatie 2.240,03     -                 

Bestemmingsreserves
Beginstand bestemmingsreserve -                    -                  
Storting 2.100,00         -                  
Onttrekking -                    -                  
Eindstand bestemmingsreserve 2.100,00       -                    

Overige reserves
Beginstand bestemmingsreserve -                    -                  
Storting 140,03             -                  
Onttrekking -                    -                  
Eindstand bestemmingsreserve 140,03           -                    

Bovenstaande rekening betreft een betaalrekening. Benja ontvangt geen rentevergoeding op deze rekening. Per begin 
2017 wordt een spaarrekening geopend voor rentevergoedingen.

Per eind 2016 heeft het bestuur EUR 2.100,-- gereserveerd als bestemmingsreserve. Per eind 2016 zijn de maandelijkse 
te verwachten kosten voor het KCCP project hoger dan de maandelijkse giften die Stichting Benja ontvangt. Met deze 
bestemmingsreservering, gecombineerd met de toegezegde giften kunnen tenminste 6 maanden overtroffen worden. 
Het bestuur verwacht het jaar gezond af te sluiten door eenmalige donaties, toename maandelijkse donaties en 
bekostiging vanuit onze partner stichting Tugende.

Per eind 2016 is een overige reserve opgebouwd. Dit is het restant na bepaling van de bestemmingsreserve.

Baten en lasten
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Toelichting op baten en lasten
Realisatie Budget Realisatie
31 december 2016 31 december 2016 31 december 2015

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Vaste donateurs 817,50           905,00           -                  
Donaties en giften 2.222,00       750,00           -                  
Organisaties en kerken -                  -                  -                  

3.039,50        1.655,00        -                   

4
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In 2016 is Benja opgericht. Tot medio november was sprake van passieve fondswerving. Actieve wervingsactiviteiten zijn 
per medio november gestart middels een kick off bij Rabobank Randmeren te Nijkerk.
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De verwachting was een geleidelijke toename in de maandelijkse donaties na kick off. De kick off was in eerste instantie 
in oktober gepland. Dit werd eind november 2016. Als gevolg kwam de donatie stroom ook een maand later op gang.

Toelicht op baten en lasten
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Toelichting op baten en lasten
Realisatie Budget Realisatie
31 december 2016 31 december 2016 31 december 2015

BATEN (vervolg)
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In tegenstelling tot de maandelijkse donaties zijn in 2016 meer eenmalige donaties ontvangen dan verwacht. Het 
bestuur verwacht bij een gedeelte van de donaties een jaarlijkse terugkeerpatroon. 
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Toelicht op baten en lasten
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Toelichting op baten en lasten
Realisatie Budget Realisatie
31 december 2016 31 december 2016 31 december 2015

LASTEN
Besteed aan doelstellingen -594,50         -700,00         
KCCP

Werving baten
Kosten eigen fondswerving -101,97         -150,00         -                  
Kosten acties derden -                  -                  -                  

-101,97 -150,00           

Beheer en administratie
Bankkosten Nederland -103 -135 0
Overige algemene kosten 0 0 0

In 2016 is in oktober een eerste gift aan KCCP verstrekt. Deze gift is gebruikt om de schoolgelden van 1 semester van 12 
kinderen te voldoen. Daarnaast zijn er voor deze kinderen ook 2 uniformen aangeschaft.

Benja wil zo min mogelijk kosten maken. Kosten voor fondswerving zijn nodig, maar proberen we te beperken. De 
gemaakte kosten zijn kosten voor informatievoorziening zoals hostingskosten website en visitekaartjes. Daarnaast zijn er 
kerst attenties verzonden naar donateurs om namens het KCCP project onze dank uit te spreken.

Benja wil zo min mogelijk kosten maken. Kosten voor bank transacties zijn nodig. Overige kosten proberen wij zoveel 
mogelijk te voorkomen.

Toelicht op baten en lasten
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Budget 2017
Budget Realisatie Budget
31 december 2017 31 december 2016 31 december 2016

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Vaste donateurs 4.600,00       817,50           905,00           
Donaties en giften 4.850,00       2.222,00       750,00           
Organisaties en kerken 1.300,00       -                  -                  

10.750,00     3.039,50        1.655,00        

Overige baten
Baten uit acties van derden 250,00           -                  -                  
Subsidies -                  -                  -                  
Rentebaten -                  -                  -                  

250,00            -                   -                   

Totale baten 11.000,00    3.039,50       1.655,00       

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
KCCP Uganda -3.300,00      -594,50         -700,00         

-3.300,00      -594,50          -700,00          

Werving baten
Kosten eigen fondswerving -2.150,00      -101,97         -150,00         
Kosten acties derden -                  -                  -                  

-2.150,00      -101,97          -150,00          

Beheer en administratie
Bankkosten Nederland -180,00         -103,00         -135,00         
Overige algemene kosten -                  -                  -                  

-180,00          -103,00          -135,00          

Totale lasten -5.630,00     -799,47         -985,00         

Saldo van baten en lasten 5.370,00       2.240,03       670,00          

Bestemming van saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsreserve -                    -2.100,00       -670,00           
Overige reserves -                    -140,03           -                    

Budget 2017



Stichting Benja
www.benja-online.nl
info@benja-online.nl

facebook.com/stichtingbenja


