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Kort verslag bij financiële cijfers over 2019-2020
Dit eerste verslag betreft de periode 2019 tot en met 31 december 2020.
De Stichting BeninAmi is op 7 november 2019 opgericht, maar ook daarvóór hebben de beoogde
bestuursleden al de nodige werkzaamheden verricht. In 2019 is zes keer vergaderd en in 2020 vijf keer.
In de verslagperiode heeft het bestuur zich vooral gericht op het verkrijgen van alle benodigde informatie van
onze partner NGO EBEI (Éduquer pour le Bien-Être Intégral). Daarnaast zijn alle formaliteiten om de stichting
op te richten en op te starten vervuld.
Zeer regelmatig is per e-mail informatie uitgewisseld met EBEI. Ook is er een paar keer telefonisch contact
geweest. We hebben veel informatie, foto’s, toelichting en contracten ontvangen. Waar nodig, is om nadere
toelichting gevraagd, soms tot enige verbazing van EBEI.
Behalve de bouw van de school, die 2 verdiepingen hoog zal worden, zullen ook een waterput en een
graanmolen worden gefinancierd. Met die graanmolen kunnen jaarlijks inkomsten voor de school worden
verkregen. Dit is één van de activiteiten van EBEI, die ervoor moeten zorgen, dat de school na de opstartfase
geheel financieel zelfstandig kan opereren.
Veel aandacht is besteed aan de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de plannen. Inmiddels heeft het
bestuur voldoende inzicht en vertrouwen om met de fondsenwerving te starten.
Met name vanwege corona heeft de aanloopfase wat langer geduurd dan verwacht. Overigens is het aantal
mensen, dat corona heeft opgelopen in het noorden van Benin tot op heden zeer beperkt gebleven.
Korte vooruitblik voor 2021:
Tot medio januari 2021 is zoveel informatie van EBEI ontvangen, dat het bestuur heeft besloten om met de
fondsenwerving te beginnen.
De duur van de bouw van de school schat EBEI op negen maanden. De grond, waarop de school wordt
gebouwd, is reeds in bezit van EBEI. Het project heeft de volledige steun van de dorpsoudsten.
Afhankelijk van de voortgang bij de fondsenwerving wordt verwacht, dat in het tweede halfjaar van 2021
daadwerkelijk met de bouw gestart kan worden.
Abcoude, februari 2021
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1.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31 december 2020
EUR

7 november 2019
EUR

ACTIEF

VLOTTENDE ACTIVA
EFFECTEN

0

0

VORDERINGEN
Kortlopende Vorderingen
Overlopende activa

0

0

4.307

0

4.307

0

LIQUIDE MIDDELEN, Triodos NL29 TRIO 0788 818 260

PASSIEF
EIGEN VERMOGEN
Algemene Reserve
Beschikbaar saldo

0
3.807

BESTEMMINGSFONDSEN
Fonds NGO EBEI

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Overlopende passiva

2.

0
0
3.807

0

0

0

500

0

4.307

0

500

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VAN 7 NOVEMBER 2019 T/M 31 DECEMBER 2020
2019/2020
EUR

DONATIES
Donaties fondsen etc
Overige giften

0
4.113
4.113

OVERIGE INKOMSTEN
Rentebaten minus lasten

0

SOM DER BATEN
KOSTEN
Bijdragen aan Projecten etc.
Administratiekosten
Oprichting Stichting
Bankkosten
Diverse kosten
SOM DER LASTEN
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN
-

BATIG SALDO

4.113

100
0
50
121
36
307

0

3.807
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3.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2019/2020

Algemeen
Blijkens akte d.d. 7 november 2019 is de Stichting BeninAmi per genoemde datum opgericht.
De Stichting is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 76330907.
Per 15 november 2019 heeft de Stichting de ANBI status verkregen.
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van onderwijs in Benin, met name in de noordelijke regio.
Conform de statuten art 14.3.1 loopt het eerste boekjaar vanaf de datum van oprichting tot en met 31 december 2020.
Crediteuren
Dit betreft 4 leningen verstrekt door bestuursleden.
Verdeling van het batig saldo
Het volgende voorstel tot verwerking van het positieve saldo is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Positief saldo 2019/ 2020

EUR

3.807

toe te voegen aan het Beschikbare Saldo.

Verklaring Bestuur Stiching BeninAmi:
Het bestuur van de Stichting BeninAmi
- heeft de boekhouding over het jaar 2019/ 2020 ingezien;
- heeft in de vergadering d.d 11 maart 2021 de rekening en verantwoording over
het eerste boekjaar 2019-2020 van de Stichting besproken en vastgesteld
alsmede de penningmeester décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
€4.307
€3.807

De balans laat een totaaltelling zien van
en een Beschikbaar Saldo van
De rekening van baten en lasten heeft een
voordelig saldo van

Bestuursleden:
C.J.N. Stuij, voorzitter

Mw S.E. Wingelaar, secretaris

M.M. Verbeek, penningmeester

Pater A.T. N'Dah, lid

Mw Y.P. Teitsma- van den Berg, lid

€3.807

Handtekening

