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Introductie
Hoe kan het anders dan dit jaarverslag te beginnen met vertellen hoe het met Benja gaat. Zoals verteld dankt 
Benja zijn naam aan Benjamin. Een jongen die vanaf 2013 betrokken is bij het project in Oeganda. Hij is nog 
steeds betrokken bij het project. Hij gaat elke dag naar school en geniet van de extra geboden activiteiten. Hij is 
inmiddels 15 jaar en is zich aan het oriënteren op zijn toekomst. Waarschijnlijk wil hij automonteur worden, een 
baan waarmee je in Oeganda goed kan rondkomen. 

We zijn trots dat we jongeren zoals Benjamin een echte kans kunnen geven. Benja wil een eerlijke kans voor 
jongeren van de straat. We steunen momenteel een project in Oeganda. In 2016 is dit project opgestart in de 
huidige vorm. 2017 is een jaar van meer stabiliteit. In dit verslag is te lezen hoe we gewerkt hebben aan onze 
doelstellingen, meer stabiliteit verkregen hebben en wat we in 2018 willen gaan doen.

Linda van de Beek
Voorzitter Benja
info@benja-online.nl
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Terugblik
Het jaar 2017, een jaar waarin we meer stabiliteit hebben gekregen. Benja heeft er donateurs bij gekregen. 
De rolverdeling met onze samenwerkingspartners heeft een duidelijke structuur gekregen. Benja heeft een 
wisseling gehad in het bestuur. We hebben Martine Mulder mogen verwelkomen als secretaris. Martijn van de 
Beek is afgetreden als bestuurslid en vervult nu de functie van projectcoördinator.

Benja heeft de donateurs die geworven zijn in het verleden weten te behouden. Dit hebben we onder andere 
bereikt door een presentatie te geven waarin een update gedaan is van wat we in Oeganda het afgelopen 
jaar bereikt hebben. Benja vindt het belangrijk om de donateurs up to date te houden. Dit doen we door het 
versturen van nieuwsbrieven en door facebook updates.
Benja heeft ook nieuwe donateurs weten te werven. Dit hebben we onder andere te danken aan de sponsoractie 
Cycle4Benja en door aspirant donateurs uit te nodigen voor de presentatie aan het einde van 2017.

Benja heeft ook een aantal zakelijke donateurs geworven die grotere bedragen hebben gesponsord. Deze 
contacten worden aangehouden en in 2018 wordt weer om steun gevraagd. Uiteraard worden deze donateurs 
ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en van wat er met hun geld gedaan wordt.

In het voorjaar van 2017 heeft de 1e editie van Cycle4Benja plaatsgevonden. Een fietstocht waarbij de deelnemers 
3 dagen lang ca. 150 km per dag fietsen. Dit heeft een aanzienlijk bedrag voor Benja opgeleverd en de nodige 
naamsbekendheid. Dit evenement zal in 2018 herhaald worden.

De rolverdeling met de samenwerkingspartners is verduidelijkt. KYDA weet wat er van hen verwacht wordt, 
hier valt nog wel winst te halen, vandaar dat in 2018 een bezoek aan Oeganda gepland is. Hierin zal vooral 
afstemming over het budget centraal staan.
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Met Tugende zijn duidelijke afspraken gemaakt over wie verantwoordelijk is voor welke kosten. Tugende wil zich 
richten op de huisvesting en de kosten die daaraan verbonden zijn, zoals het verbeteren van de waterfaciliteiten 
en dergelijke. Benja blijft verantwoordelijk voor de maandelijkse kosten van voornamelijk het voedsel, 
schoolgeld en verschillende lesactiviteiten.

Maandelijks wordt er geskyped met Tugende om de lijnen kort te houden. Bestuurslid van Tugende; Clelia 
Vegezzi is werkzaam in Oeganda en heeft wekelijks vergadering met KYDA. Terugkoppelingen ontvangt Benja 
hiervan wekelijks via notulen.

Doelstelling voor 2017 was om 65% van € 1000,- maandelijks structureel als inkomsten te hebben. Hier hebben 
we niet aan kunnen voldoen, we hebben in 2017 38% bereikt. Daarbij komt dat de maandelijkse kosten zijn 
toegenomen tot € 1500,- omdat het project is uitgebreid. Benja heeft hier dus nog een slag in te maken. 
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Positioneren
In ons vorige jaarverslag is gesproken over hoe Benja zich onderscheidt op de goede doelen markt. Een korte 
samenvatting: Het spreekt veel mensen aan dat 95% van de gift daadwerkelijk naar het project gaat, omdat de 
kosten in Nederland erg laag zijn. Elke gift maakt een verschil, omdat we een kleine organisatie zijn en elke euro 
goed kunnen gebruiken. Benja is persoonlijk, omdat het bestuur de medewerkers in Oeganda persoonlijk kent. 
De lijnen zijn kort.

In de terugblik is benoemd dat Benja er extra donateurs bij gekregen heeft in 2017 en hoe dit bereikt is. We zijn 
er echter nog niet. De kosten in Oeganda zijn gestegen, omdat het project daar uitgebreid is. Benja zal zich dus 
nog meer moeten gaan richten op het werven van donateurs.

Benja heeft in 2017 veel meer vorm gekregen en heeft ook meer duidelijkheid kunnen geven naar de donateurs. 
Ze krijgen een update over hoe het geld besteedt wordt. Dit geeft vertrouwen. Wat hierbij van belang is, is het 
materiaal wat we vanuit Oeganda aangereikt krijgen. Foto’s en verhalen spreken tot de verbeelding.

Het bestuur is gepassioneerd en kan dit ook overbrengen aan potentiële donateurs. Hiermee kunnen mensen 
gemotiveerd raken om Benja te sponsoren.
In 2017 hebben we aan de financiële behoefte kunnen voldoen. We hadden spaargeld meegenomen vanuit 2016, 
hebben zakelijke giften gehad, giften vanuit evenementen en natuurlijk onze vaste donateurs. We hebben niet 
veel vaste donateurs erbij gekregen, hier zal Benja meer op moeten gaan focussen, willen we de lijn vast kunnen 
houden en in de financiële behoefte blijven voldoen.  
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Toekomst
In de nabije toekomst is bezoek aan Oeganda noodzakelijk. Face to face contact werkt beter, en zo heeft Benja 
gelijk een controlerende functie  bij het uitgeven van de giften. Een gedeelte van het bestuur zal in 2018 een 
bezoek brengen aan het project. Er zullen dan de nodige vergaderingen worden ingepland met het team dat 
daar werkzaam is. Verder moet er een plan gemaakt worden om meer vaste donateurs te werven om in behoefte 
te kunnen blijven voorzien. Een belangrijke pijler daarbij is om de naamsbekendheid verder uit te breiden.
De donateurs die eenmalig geven, moeten weer benaderd worden of ze nogmaals willen sponsoren. Er komt 
een nieuwe editie van Cycle4Benja. Verder willen we in 2018 meer gebruik maken van ons netwerk om meer 
werk te kunnen verzetten. Zo zijn er mensen in ons netwerk die goede ideeën hebben om Benja verder te helpen. 

Zoals in het jaarverslag van 2016 benoemd, willen we binnen 2 jaar voldoende vaste inkomsten gegenereerd 
hebben om maandelijks te voorzien in de basisbehoeften.

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 zijn 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. 
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In 2018 zal hierin een slag gemaakt moeten worden. We willen hier onder andere ook fondsen voor gaan 
aanschrijven. Door meer mensen bij Benja te betrekken door de aangeboden hulp en ideeën te gaan gebruiken, 
worden meer mensen enthousiast om te sponsoren. Deze mensen kunnen ambassadeur worden voor Benja en 
zo krijgen we meer vaste donateurs.

Belangrijk is om onze huidige donateurs niet uit het oog te verliezen, zowel vast als eenmalig. We moeten hen up 
to date houden. Door gebruik te maken van Facebook hebben we hier al een stap in gezet. Er moet in 2018 een 
verbetering komen in de vaste frequentie van de nieuwsbrieven; streven is om elk kwartaal een nieuwsbrief te 
versturen. De website moet ook geüpdate worden zodat hier ook alleen recente en relevante info op staat.

We willen de samenwerking met Tugende voort blijven zetten zoals die nu is. Dit verloopt duidelijk. We krijgen 
van elke vergadering in Oeganda een verslag, zodat we weten wat er besproken wordt, aan de hand hiervan 
kunnen we ook punten aandragen. We willen de opgebouwde contacten zoals ze nu zijn behouden in de 
toekomst.
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Balans
Realisatie Realisatie
31 december 2017 31 december 2016

ACTIVA

Vaste activa -                    -                    

Vorderingen en overlopende activa -                    -                    
Liquide middelen 12.154,09      2.240,03         

12.154,09      2.240,03         
Totale activa 12.154,09    2.240,03       

PASSIVA

Reserves
Bestemmingsreserve 12.000,00      2.100,00         
Overige reserves 154,09             140,03             

12.154,09      2.240,03         

Kortlopende schulden -                    -                    
Totale passiva 12.154,09    2.240,03       

Financiën
Balans



Pagina 9

Baten en lasten
Realisatie Begroting Realisatie
31 december 2017 31 december 2017 31 december 2016

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Vaste donateurs 5.187,45         4.600,00         817,50             
Donaties en giften 7.570,40         2.850,00         2.222,00         
Inschrijfgelden Cycle4Benja 967,36             2.000,00         -                    
Organisaties en kerken 957,40             1.300,00         -                    

14.682,61     10.750,00     3.039,50        

Overige baten
Baten uit acties van derden 150,00             250,00             -                    
Subsidies -                    -                    -                    
Rentebaten -                    -                    -                    

150,00            250,00            -                   

Totale baten 14.832,61    11.000,00    3.039,50       

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
KCCP Uganda -3.741,00       -3.300,00       -594,50           

-3.741,00      -3.300,00      -594,50          

Kosten eigen fondswerving
Onkosten Cycle4Benja -967,36           -2.000,00       -                    
Overige kosten eigen fondswerving -60,80              -150,00           -101,97           

-1.028,16      -2.150,00      -101,97          

Beheer en administratie
Bankkosten Nederland -146,95           -180,00           -103,00           
Overige algemene kosten -2,44                -                    -                    

-149,39          -180,00          -103,00          

Totale lasten -4.918,55     -5.630,00     -799,47         

Saldo van baten en lasten 9.914,06       5.370,00       2.240,03       

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

Bestemmingsreserve -9.900,00       -                    -2.100,00       
Overige reserves -14,06              -                    -140,03           

Baten en lasten
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Toelichting op balans
Realisatie Realisatie
31 december 2017 31 december 2016

Liquide middelen
NL25 RABO 0308 6799 89
Eindstand 4.154,09         2.240,03         
Beginstand 2.240,03         -                    
Mutatie 1.914,06       2.240,03       

NL15 RABO 1338 7700 20
Eindstand 8.000,00         -                    
Beginstand -                    -                    
Mutatie 8.000,00       -                 

Bestemmingsreserves
Beginstand bestemmingsreserve 2.100,00         -                    
Storting 9.900,00         2.100,00         
Onttrekking -                    -                    
Eindstand bestemmingsreserve 12.000,00      2.100,00         

Overige reserves
Beginstand overige reserve 140,03             -                    
Storting 14,06               140,03             
Onttrekking -                    -                    
Eindstand  overige reserve 154,09             140,03             

Bovenstaande rekening betreft een betaalrekening. Het bedrag is gelijk aan ca. twee tot drie maanden aan 
maandlasten.

Per eind 2017 heeft het bestuur EUR 12.000,-- gereserveerd als bestemmingsreserve. Per eind 2017 zijn de maandelijkse 
te verwachten kosten voor het KCCP project hoger dan de maandelijkse giften die Stichting Benja ontvangt van haar 
donateurs met vaste giftenpatroon. Met deze bestemmingsreservering, gecombineerd met de vaste inkomsten kan circa 
één jaar overbrugt worden. Bij een jaar met tegenvallende inkomsten kan Benja het KCCP project toch stabiliteit 
verzekeren.

Per eind 2017 is een overige reserve opgebouwd. Dit betreft het restant na bepaling van de bestemmingsreserve.

Bovenstaande rekening betreft een spaarrekening. Benja ontvangt hierop een kleine rentevergoeding. De eindstand op 
deze bankrekening is relatief hoog. Enerzijds heeft Benja fors meer eenmalige giften ontvangen dan verwacht in 2017. 
Anderzijds heeft de Italiaanse partner, stichting Tugende, conform afspraak het grootste deel van de activiteiten van het 
KCCP project in 2017 gefinancierd. De reserves van Tugende zijn eind 2017 uitgeput en vanaf kwartaal 4 2017 financiert 
Benja de maandelijkse activiteiten van het KCCP project.

Toelichting op balans
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Toelichting op baten en lasten
Realisatie Budget Realisatie
31 december 2017 31 december 2017 31 december 2016

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Vaste donateurs 5.187,45         4.600,00         817,50             
Donaties en giften 7.570,40         2.850,00         2.222,00         
Inschrijfgelden Cycle4Benja 967,36             2.000,00         -                    
Organisaties en kerken 957,40             1.300,00         -                    

14.682,61     10.750,00     3.039,50        

1
2
3
4
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6
7
8
9
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12

Het jaar 2017 is het tweede jaar dat Stichting Benja officieel bestaat. In 2017 heeft Benja een volledig jaar gedraaid qua 
fondsenwerving. Het begin van 2017 is gekenmerkt door het werven van vaste donateurs na de kick off in november 
2016. Vervolgens is een groot deel fondsen met een eenmalig karakter (Donaties en giften) geworven door de eerste 
editie van Cycle4Benja omstreeks mei 2017. 
Een bijzondere post bij de baten betreffen inschrijfgelden Cycle4Benja. Deze inkomsten zijn gedoneerd door deelnemers 
en begeleiders van de eerste editie van Cycle4Benja. Tegenover deze inkomsten staan kosten voor de sponsortocht. Als 
gevolg hiervan kunnen alle giften van donateurs besteed worden aan het KCCP project.

In december 2017 is een presentatie gegeven aan geïnteresseerden, met name gericht aan bestaande vaste donateurs. 
Benja wil haar donateurs jaarlijks informeren. Daarnaast gebruikt Benja deze presentaties om, met succes, nieuwe 
donateurs te werven. Zie de ontwikkeling van vaste donateurs in de tabel hieronder. Vanuit deze vaste donateurs zijn 
eveneens eenmalige giften ontvangen ter hoogte van ruim EUR 760,-.
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De verwachting was een geleidelijke toename in vaste donateurs. In juli lag Benja op schema. De maanden erna zijn 
geen extra vaste inkomsten gegenereerd. De ervaring van afgelopen jaar leert dat vaste donaties minder snel geworven 
worden dan verwacht. De focus ligt voor 2018 op het netwerk van huidige donateurs. Middels enige sponsoracties wil 
Benja haar netwerk verder uitbouwen via het netwerk van vaste donateurs en deelnemers van sponsoractiviteiten. 

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

BATEN (vervolg)
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Overige baten
Baten uit acties van derden 150,00             250,00             -                    
Subsidies -                    -                    -                    
Rentebaten -                    -                    -                    

150,00            250,00            -                   

De eenmalige inkomsten zijn in 2017 hoger dan verwacht. Cycle4Benja heeft in mei meer dan twee keer zoveel 
opgebracht dan verwacht. Verder zijn er in 2017 nog enige eenmalige donaties gedaan. In een deel hiervan voorziet 
Benja een terugkeerpatroon.
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Inkomsten eenmalige donaties

Werkelijk 2017 Budget 2017

In 2017 zijn baten uit acties door derden ontvangen door de actie 'Hard for Benja'. Een deel van de entree van dit 
evenement kwam toe aan Benja.

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

LASTEN
Besteed aan doelstellingen -3.741,00       -3.300,00       -594,50           

Kosten eigen fondswerving
Onkosten Cycle4Benja -967,36           -2.000,00       -                    
Overige kosten eigen fondswerving -60,80              -150,00           -101,97           

-1.028,16       -2.150,00       -101,97           

Beheer en administratie
Bankkosten Nederland -146,95           -180,00           -103,00           
Overige algemene kosten -2,44 0 0

-149,39           -180,00           -103,00           

In 2017 werden 3 giften aan het KCCP project in Uganda verwacht. Conform afspraak had de Italiaanse stichting 
Tugende de financiering voor de eerste 3 kwartalen op zich genomen. Vanaf kwartaal 4 2017 financiert Benja alle 
maandelijkse activiteiten van het KCCP project. Voor deze giften aan KCCP worden per einde 2017 circa 35 kinderen 
voorzien van voeding en onderwijs. Daarnaast wordt onderdak geboden aan 16 van deze kinderen. Andere kinderen 
hebben onderdak bij familie of de gemeenschap.

Benja wil zo min mogelijk kosten maken in Nederland. Giften worden zoveel mogelijk besteed aan doelstellingen. In 2017 
zijn vooral kosten gemaakt voor de sponsortocht Cycle4Benja. De kosten zijn gedekt door de deelnemers. Deze baten zijn 
opgenomen onder Baten uit eigen fondswering - Inschrijfgelden Cycle4Benja. De kosten waren voor 8 deelnemers & 
begeleiders. De kosten vielen uiteindelijk circa twee keer lager uit dan verwacht.

De overige kosten betroffen informatievoorziening zoals hostingskosten webdomein en flyers.

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

Toelichting op baten en lasten
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Budget 2017
Budget Realisatie Budget
31 december 2018 31 december 2017 31 december 2017

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Vaste donateurs 6.720,00         5.187,45         4.600,00         
Donaties en giften 8.000,00         7.570,40         2.850,00         
Inschrijfgelden Cycle4Benja 2.500,00         967,36             2.000,00         
Organisaties en kerken 500,00             957,40             1.300,00         

17.720,00     14.682,61     10.750,00     

Overige baten
Baten uit acties van derden 150,00             150,00             250,00             
Subsidies -                    -                    -                    
Rentebaten -                    -                    -                    

150,00            150,00            250,00            

Totale baten 17.870,00    14.832,61    11.000,00    

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
KCCP Uganda -18.000,00     -3.741,00       -3.300,00       

-18.000,00    -3.741,00      -3.300,00      

Kosten eigen fondswerving
Overige kosten eigen fondswerving -50,00              -60,80              -150,00           
Onkosten Cycle4Benja -2.500,00       -967,36           -2.000,00       

-2.550,00      -1.028,16      -2.150,00      

Beheer en administratie
Bankkosten Nederland -180,00           -146,95           -180,00           
Overige algemene kosten -                    -2,44                -                    

-180,00          -149,39          -180,00          

Totale lasten -20.730,00   -4.918,55     -5.630,00     

Saldo van baten en lasten -2.860,00     9.914,06       5.370,00       

Budget 2017
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