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Introductie
2019 was voor onze stichting een mooi financieel jaar. Er waren meerdere externe projecten voor Benja 
waardoor de inkomsten aanzienlijk zijn toegenomen . Deze extra duw in de rug kwam op het juiste moment, 
want door hogere maandlasten aan schoolgeld, de wijziging in activiteiten en de verbeteringen van  de facili-
teiten waren de extra financiën meer dan welkom. 

We hebben dit jaar ook letterlijk kunnen bouwen aan verbeteringen op het project. Ondertussen blijft het 
lastig om ons donateursbestand uit te breiden. We hebben hiervoor wel plannen om dit te verbeteren. We 
blijven continu zoeken naar mogelijkheden om ons project op wat voor manier dan ook te verbeteren. 

Elk jaar blikken we even terug naar de jongen waar het allemaal mee begon: Benjamin. Hij is sinds het 
begin bij het project aangesloten en volgt nog steeds onderwijs. Hij is na zijn examen voor de basisschool 
inmiddels bezig om certificaten te behalen om aan de slag te kunnen als automonteur. Dit klinkt misschien 
vreemd voor een jongen van 17, maar Benjamin heeft lange tijd geen onderwijs kunnen volgen door de 
financiële situatie van zijn moeder. Hierdoor heeft hij pas het basisonderwijs kunnen afronden vanaf het 
moment dat stichting Benja hem kon steunen. 

Zoals Benjamin zijn er nog ruim 50 jongeren die onderwijs kunnen volgen via het project in Oeganda. 
Hierdoor hopen we bij te dragen aan een goede toekomst voor deze jongeren. Ze krijgen niet alleen 
onderwijs, maar ook voeding, activiteiten en begeleiding bij het dagelijks leven. De gezinnen waar de 
jongeren vandaan komen worden bezocht, zodat ook het netwerk van de kinderen bij het project betrokken 
wordt. 

In dit verslag is te lezen hoe we in 2019 aan onze doelstellingen hebben gewerkt, hoe we zijn gegroeid en 
wat onze plannen voor 2020 zijn.

Linda van de Beek
Voorzitter Benja
info@benja-online.nl
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Terugblik
In 2019 heeft Benja in samenwerking met partnerorganisatie Tugende een keuken kunnen realiseren voor 
het project. Hiermee worden meerdere aspecten verbeterd: Hygiëne, voorraad mogelijkheden, capaciteit 
voor het koken en bezuiniging in materialen. Dit is een voorbeeld van een investering voor langere tijd, waar 
we als stichting trots op zijn. 

We hebben dit jaar stabiliteit kunnen behouden in het aantal kinderen dat regulier onderwijs volgt. Wel zijn 
er een aantal kinderen (10 gemiddeld) bijgekomen die een alternatief dagprogramma volgen. De kosten 
hiervoor zijn relatief laag en hierdoor kunnen we op langere termijnook deze kinderen een kans geven als 
er kinderen uitstromen. Benja heeft ervoor gekozen vooralsnog niet verder te willen groeien en te gaan 
voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. De kosten voor het onderwijs zijn gestegen, omdat kinderen zijn 
doorgestroomd naar middelbaar onderwijs of de vakschool. De kosten hiervan zijn hoger dan voor het 
basisonderwijs. 

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. In 2018 hebben we gesteld dat we meer stabiliteit in inkomsten willen 
krijgen. Graag zouden we meer vaste donateurs willen werven zodat we maandelijks een goede basis 
hebben. Zoals in de jaarrekening zichtbaar is zijn de kosten van 2019 gedekt met alle inkomsten, maar we 
zien graag de vaste maandelijkse inkomsten stijgen zodat dit een groter percentage van de totale inkomsten 
vormt. Dit geeft voor het project meer zekerheid en continuïteit.  

Een andere uitdaging bleek het vrijwilligersbeleid: Er komen veel vrijwilligers naar het project in Oeganda en 
dit moet in goede banen geleid worden. Benja heeft niet overal invloed op, zo gaan de meeste vrijwilligers 
niet via Benja zelf, maar er is wel een beleid tot stand gekomen. Deze is op te vragen per e-mail. 

Een mooie aanvulling in 2019 was de komst van een extra teamlid voor Benja. Femke van den Ham - de Heij 
in de functie Vrijwilliger fondsenwerving.
Tot haar takenpakket behoort onder andere het actualiseren van de website. We blijven zoeken naar het 
behouden en werven van donateurs. Daarbij is het bijhouden van de website een belangrijk onderdeel. 
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Dat het voor Benja een mooi financieel jaar was kwam met name door 2 grote donaties  De eerste was 
Koopman Deelt. Een initiatief van Koopman Logistics. Een van onze donateurs is werkzaam bij Koopman en 
die heeft Benja aangedragen voor dit project, door Koopman is ons project uitgekozen. Voor meer info zie: 
http://koopman.nl/over-ons/mvo/koopman-deelt

Een andere grote donatie kwam door ‘expeditie Benja’. Een initiatief van het Corlaer College in Nijkerk. Zij 
reizen elk jaar met studenten naar een project. Voorafgaand aan de reis hebben zij fondsen geworven. 
De opbrengst ging naar Benja. Tijdens hun bezoek hebben zij onder andere klaslokalen opgeknapt en 
hebben activiteiten aangeboden aan de kinderen. Voor meer info zie: https://www.ict-edu.nl/expgroepen/
expeditie-2018-19/ 

Een andere mooie samenwerking die we in 2019 zijn aangegaan is die met Wilde Ganzen. Het was de 
bedoeling dat zij mede het keukenproject zouden financieren, maar hier is administratief iets mis gegaan in 
de aanvraag. We hebben hier als bestuur van geleerd, en gaan ervoor zorgen dat dit zich niet zal herhalen. 
Wat het ons in ieder geval heeft opgeleverd is dat we nu een officiële samenwerking hebben met Wilde 
Ganzen en toekomstige projecten bij hen kunnen aandragen voor financiële projectsteun.
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De verdeling van doeleinde voor 2019 en 2018 zijn te zien in bovenstaande grafieken. Zwaartepunt ligt op financiering van studie. 
In 2019 is het budget verhoogd doordat kinderen doorstromen naar voortgezet onderwijs. Ook zijn er nieuwe kinderen bij 
gekomen. 

Hierboven is de ontwikkeling in het aantal deelnemende kinderen. In totaal zijn drie kinderen doorgestroomd vanuit het 
voorklasje naar de basisschool. Verder zijn er in 2019  in totaal 2 examenkandidaten voor de basisschool en 1 voor de middelbare
school.
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Positioneren
Waarom zou je Benja steunen? Er zijn zoveel goede doelen in Nederland. Het antwoord daarop is simpel. 

Benja is een van de weinige goede doelen waarbij uitsluitend met vrijwilligers gewerkt wordt. En waarbij 

ruim 95% van uw gift naar ons project in Oeganda gaat. We hebben lage kosten in Nederland. Daarnaast 

zijn er korte lijnen met ons project. We kennen de medewerkers persoonlijk en hebben veel contact over de 

kinderen.

Elk jaar proberen we ons donateursbestand te laten groeien. Dit blijkt lastig zonder kosten te maken. In 

2019 is het gelukt om meerdere grote fondsen binnen te halen, die ons niet alleen financieel iets opleveren, 

maar ook in naamsbekendheid. Dit hebben we kunnen realiseren door mond tot mond reclame en nieuwe 

donateurs te vragen om in hun eigen netwerk Benja bekend te maken.  

Om mensen enthousiast en betrokken te houden voor Benja organiseren we elk jaar een bijeenkomst 

waarbij we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het komende jaar. Daarnaast 

organiseren we zelf een sponsoractie ‘Cycle4Benja’. We halen daarmee tot nu toe een aanzienlijk deel van 

de benodigde kosten op, maar bereiken ook weer mensen die Benja nog niet kennen. 

We kunnen ook structureel rekenen op steun vanuit kerken. Zij collecteren regelmatig voor Benja. 

Voor 2020 is het plan dat 2 bestuursleden naar het project gaan, om hiermee de samenwerking levendig te 

houden en een persoonlijk verhaal te kunnen doen naar de donateurs. 
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Toekomst
Ook al zijn we een jonge stichting, we willen ons graag blijven ontwikkelen. Zo zijn de plannen voor 2020 

onder andere om eens kritisch te kijken naar het budget. Die is al geruime tijd zoals hij is en wellicht kan er 

een andere indeling gemaakt worden, of zijn bepaalde kosten niet meer nodig of op andere punten beter in 

te zetten. 

Een langdurige doelstelling blijft om meer stabiliteit in inkomsten te krijgen. Inmiddels weten we dat dit 

lastiger blijkt dan gedacht. Het bereiken van potentiële donateurs zonder kosten te maken is moeilijk. We 

gaan in 2020 een aantal fondsen aanschrijven om te kijken of we op die manier meer stabiliteit kunnen 

krijgen in de financiën. 

Natuurlijk staat voor 2020 ook Cycle4Benja weer gepland. Er zal ook weer een informatieavond komen voor 

donateurs en geïnteresseerden aan het eind van het jaar. Hiermee houden we de band met onze donateurs 

warm en zijn uiteraard ook andere geïnteresseerden welkom. 

We zijn tevreden over de samenwerking met Tugende en met onze Oegandese partnerorganisatie KYDA. 

De communicatie verloopt goed en er is ruimte voor overleg. We willen dit blijven continueren. We doen 

dit onder andere door het geplande bezoek aan het project in 2020. Hierbij gaat het niet alleen om de 

samenwerking, maar ook om het budget, de afspraken en doelstellingen van een ieder. We willen de lijnen 

kort houden. 

Het belangrijkste is dat we in de toekomst blijven kijken naar de wensen van de jongeren in ons project. Zij 

zijn degene waar het om gaat. Voor wie onderwijs, onderdak en voeding geboden wordt. Zij zijn degene die 

een kans verdienen op een volwaardige toekomst.
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Balans
Realisatie Realisatie
31 december 2019 31 december 2018

AACCTTIIVVAA

Vaste activa -                    -                    

Vorderingen en overlopende activa 4.590,00         3.955,00         
Liquide middelen 14.620,40      8.618,11         

19.210,40      12.573,11      
TToottaallee  aaccttiivvaa 1199..221100,,4400        1122..557733,,1111        

PPAASSSSIIVVAA

Reserves
Bestemmingsreserve 12.000,00      12.000,00      
Overige reserves 7.210,40         73,11               

19.210,40      12.073,11      

Kortlopende schulden -                    500,00             
TToottaallee  ppaassssiivvaa 1199..221100,,4400        1122..557733,,1111        

Financiën
Balans
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Bat en en last en
Realisatie Begroting Realisatie
31 december 2019 31 december 2019 31 december 2018

BBAATTEENN
Baten uit eigen fondsenwerving
Vaste donateurs 9.440,00         9.438,00         5.316,00         
Donaties en giften 12.038,48      11.800,00      10.512,92      
Inschrijfgelden Cycle4Benja 2.500,00         2.250,00         1.857,60         
Organisaties en kerken 25.622,69      900,00             1.309,71         

49.601,17     24.388,00     18.996,23     

Overige baten
Baten uit acties van derden 13.415,00      7.000,00         1.345,85         
Subsidies -                    -                    -                    
Rentebaten 0,83                  -                    3,78                  

13.415,83     7.000,00        1.349,63        

TToottaallee  bbaatteenn 6633..001177,,0000        3311..338888,,0000        2200..334455,,8866        

LLAASSTTEENN
Besteed aan doelstellingen
KCCP Uganda -27.613,00     -27.825,00     -18.000,00     
KCCP Uganda - projectmatig -25.116,00     -                    -                    
KCCP Uganda - specifieke giften -500,00           -                    -                    

-53.229,00    -27.825,00    -18.000,00    

Kosten eigen fondswerving
Onkosten Cycle4Benja -2.245,75       -2.250,00       -1.886,35       
Overige kosten eigen fondswerving -171,86           -285,00           -391,33           

-2.417,61      -2.535,00      -2.277,68      

Beheer en administratie
Bankkosten Nederland -233,10           -180,00           -134,16           
Overige algemene kosten -                    -                    -15,00              

-233,10          -180,00          -149,16          

TToottaallee  llaasstteenn --5555..887799,,7711      --3300..554400,,0000      --2200..442266,,8844      

SSaallddoo  vvaann  bbaatteenn  eenn  llaasstteenn 77..113377,,2299              884488,,0000                    --8800,,9988                      

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

Bestemmingsreserve -                    -                    -                    
Overige reserves 7.137,29         -                    -80,98              

Baten en lasten



Pagina 9

Toel ich t ing op  balans
Realisatie Realisatie
31 december 2019 31 december 2018

LLiiqquuiiddee  mmiiddddeelleenn
NL25 RABO 0308 6799 89
Eindstand 2.078,29         3.614,33         
Beginstand 3.614,33         2.240,03         
Mutatie -1.536,04       1.374,30         

NL15 RABO 1338 7700 20
Eindstand 12.004,61      5.003,78         
Beginstand 5.003,78         -                    
Mutatie 7.000,83         5.003,78         

VVoorrddeerriinnggeenn  eenn  oovveerrllooppeennddee  aaccttiivvaa
Eindstand 4.590,00         3.955,00         
Beginstand 3.955,00         -                    
Mutatie 635,00             3.955,00         

BBeesstteemmmmiinnggssrreesseerrvveess
Beginstand bestemmingsreserve 12.000,00      -                    
Storting -                    12.000,00      
Onttrekking -                    -                    
Eindstand bestemmingsreserve 12.000,00      12.000,00      

OOvveerriiggee  rreesseerrvveess
Beginstand overige reserve 73,11               154,09             
Storting 7.137,29         -80,98              
Onttrekking -                    -                    
Eindstand  overige reserve 7.210,40         73,11               

De bovenste rekening betreft een betaalrekening. De onderste rekening betreft een spaarrekening. De rente is nihil te noemen.

Per eind 2019 is een overige reserve opgebouwd. Dit betreft het restant na bepaling van de bestemmingsreserve. Deze overige 
reserve is het resultaat van diverse sucessvolle fondwerving welke niet allen voor 2019 verwacht waren. Gezien de hoge 
afhankelijkheid van eenmalige giften is vooralsnog besloten geen extra kinderen te sponsoren. 

De bestemmingsreserve is per eind 2019 onveranderd. Per eind 2019 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.

De eindstand per eind 2019 komt doordat het budget voor januari 2020 vlak voor kerst 2019 overgemaakt is naar Uganda. Voor 
aanvang van de nieuwe maand wordt het maandbudget overgemaakt.
In Uganda zijn er drie school termijnen van 4 maanden. De eerste start in januari. Vanwege de 4-maandelijkse  school gelden zijn
deze kosten hoger dan de andere 3 maanden in een schooltermijn.

Toelichting op balans
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Toel ich t ing op  bat en en last en
Realisatie Budget Realisatie
31 december 2019 31 december 2019 31 december 2018

BBAATTEENN
Baten uit eigen fondsenwerving
Vaste donateurs 9.440,00         9.438,00         5.316,00         
Donaties en giften 12.038,48      11.800,00      10.512,92      
Inschrijfgelden Cycle4Benja 2.500,00         2.250,00         1.857,60         
Organisaties en kerken 25.622,69      900,00             1.309,71         

49.601,17     24.388,00     18.996,23     

Overige baten
Baten uit acties van derden 13.415,00      7.000,00         1.345,85         
Subsidies -                    -                    -                    
Rentebaten -                    -                    -                    

13.415,00     7.000,00        1.345,85        

afhankelijkheid van eenmalige giften is vooralsnog besloten geen extra kinderen te sponsoren. 

Het jaar 2019 is het vierde jaar dat Benja officieel bestaat.  In het jaar 2019 zijn diverse succesvolle acties geweest. Deze acties 
waren zowel succesvol op financieel gebied als organisatorisch gebied. In 2019 zijn diverse ambassadeurs van Benja betrokken 
geweest bij diverse acties. Een ontwikkeling welke eind 2018 reeds startte en welke doorging in 2019. Als bestuur zijn wij hier heel 
blij mee.

Met name de acties Expeditie Corlaer, Koopman Deelt ,de  derde editie van Cycle4Benja en onze vaste donateurs brachten veel 
fondswerving. Daarnaast zijn er nog meerdere kleinere acties geweest. De stijging van inkomsten van vaste donateurs is in 2019 
met name te danken aan Italiaanse en een Franse donateur.

Een bijzondere post bij de baten betreffen inschrijfgelden Cycle4Benja. Deze inkomsten zijn gedoneerd door deelnemers en 
begeleiders van Cycle4Benja. Tegenover deze inkomsten staan (bijna) exact dezelfde kosten voor de sponsortocht. Als gevolg 
hiervan kunnen alle giften van donateurs besteed worden aan het KCCP project in Uganda.

De baten uit acties van derden is hoog in 2019. Onze Italiaanse partners , Tugende, hebben fondsen geworven  in Italië voor de 
realisatie van een keuken met eetzaal. Deze gelden zijn via Benja naar Uganda overgemaakt.

Toelichting op baten en lasten
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Toel ich t ing op  bat en en last en
Realisatie Budget Realisatie
31 december 2019 31 december 2019 31 december 2018
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De verwachting was een kleine toename in vaste donateurs in 2019. Begin 2019 is deze groei gerealiseerd door Italiaanse en een 
Franse donateur(s). Door grotere acties is vervolgens weinig focus geweest op giften met periodieke terugkeerpatroon.
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Inkomsten eenmalige donaties

Werkelijk 2019 Budget 2019

De eenmalige inkomsten zijn in 20189 zijn veel hoger dan verwacht. Dit komt door Koopman Deelt, Corlaer college en 
Cycle4Benja naast een aantal kleinschaliger acties. 

Toelichting op baten en lasten
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Toel ich t ing op  bat en en last en
Realisatie Budget Realisatie
31 december 2019 31 december 2019 31 december 2018

LLAASSTTEENN
Besteed aan doelstellingen
KCCP Uganda -27.613,00     -27.825,00     -18.000,00     
KCCP Uganda - projectmatig -25.116,00     -                    -                    
KCCP Uganda - specifieke giften -500,00           -                    -                    

-53.229,00     -                    -                    

Kosten eigen fondswerving
Onkosten Cycle4Benja -2.245,75       -2.250,00       -1.886,35       
Overige kosten eigen fondswerving -171,86           -285,00           -391,33           

-2.417,61       -2.535,00       -2.277,68       

Beheer en administratie
Bankkosten Nederland -233,10           -180,00           -134,16           
Overige algemene kosten 0 0 -15

-233,10           -180,00           -149,16           

Benja wil zo min mogelijk kosten maken in Nederland. Giften worden zoveel mogelijk besteed aan doelstellingen. In 2019 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 10 deelnemers & begeleiders. 
De kosten vielen uiteindelijk iets lager uit dan verwacht.

De overige kosten betroffen informatievoorziening zoals hostingskosten webdomein, flyers en banners.

Benja wil zo min mogelijk kosten maken in Nederland. Kosten voor bank transacties zijn onvermijdelijk.

In 2018 was een kostenpost  voorhet opstellen van een correct AVG protocol conform de privacy wet. 

In 2019 is conform budget bijgedragen aan het KCCP project in Uganda. Deze kosten zijn besteed aan de 3 peilers van Benja. 
Voeding, onderwijs en  (waar nodig) onderdak.
De fondswerving van Tugende (ruim EUR 13 duizend) is besteed aan de realisatie van een keuken / eetzaal. Hieraan heeft Benja 
een paar duizend bijgedragen. Daarnaast is bijgedragen aan de vernieuwing van de daken van de nabij gelegen school.  Deze 
kosten worden in de ingehouden op het maandelijks schoolbudget verdeeld over een aantal jaren.
Tot slot is heeft een vaste donateur in 2019  kosten voor een operatie gedoneerd voor de  directeur van  de Ugandese organisatie.

Toelichting op baten en lasten
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Budget
Budget Realisatie Budget
31 december 2020 31 december 2019 31 december 2019

BBAATTEENN
Baten uit eigen fondsenwerving
Vaste donateurs 7.520,00         9.440,00         9.438,00         
Donaties en giften 13.850,00      12.038,48      11.800,00      
Inschrijfgelden Cycle4Benja 2.000,00         2.500,00         2.250,00         
Organisaties en kerken 2.000,00         25.622,69      900,00             

25.370,00     49.601,17     24.388,00     

Overige baten
Baten uit acties van derden -                    13.415,00      7.000,00         
Subsidies -                    -                    -                    
Rentebaten -                    0,83                  -                    

-                   13.415,83     7.000,00        

TToottaallee  bbaatteenn 2255..337700,,0000        6633..001177,,0000        3311..338888,,0000        

LLAASSTTEENN
Besteed aan doelstellingen
KCCP Uganda -26.100,00     -27.613,00     -27.825,00     
KCCP Uganda - projectmatig -                    -25.116,00     -                    
KCCP Uganda - specifieke giften -                    -500,00           -                    

-26.100,00    -53.229,00    -27.825,00    

Kosten eigen fondswerving
Overige kosten eigen fondswerving -235,00           -171,86           -285,00           
Onkosten Cycle4Benja -2.000,00       -2.245,75       -2.250,00       

-2.235,00      -2.417,61      -2.535,00      

Beheer en administratie
Bankkosten Nederland -300,00           -233,10           -180,00           
Overige algemene kosten -                    -                    -                    

-300,00          -233,10          -180,00          

TToottaallee  llaasstteenn --2288..663355,,0000      --5555..887799,,7711      --3300..554400,,0000      

SSaallddoo  vvaann  bbaatteenn  eenn  llaasstteenn --33..226655,,0000          77..113377,,2299              884488,,0000                    

Budget 2019
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