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Kort verslag bij de financiën in 2022

Dit is de derde financiële jaarrekening van BeninAmi en betreft het jaar 2022.

In 2022 is het bestuur zeven keer in vergadering bijeen geweest.

Drie bestuursleden hebben op 3 december 2022 de Partin-dag in Nijkerk bijgewoond over onder andere 

fondsenwerving en  kennis uitwisseling tussen projecten. Daar was ook ruim gelegenheid om te netwerken.

In de verslagperiode heeft het bestuur veel aan fondsenwerving gedaan. Vooral veel particulieren konden 

worden geïnteresseerd om de droom van een aantal leraren in Berecingou te ondersteunen. 

Zeer regelmatig is per e-mail informatie uitgewisseld met het bestuur in Noord Benin, ONG-EBEI.  

Evenals in 2021 heeft In augsutus/ september 2022 bestuurslid Augustin N'Dah op eigen kosten Benin 

bezocht en met verschillende bestuursleden van onze partner ONG-EBEI gesproken over het project en de 

voortgang. Op onze website staat alle informatie daarover.

Eind 2021 is met de bouw van de watertoren gestart. Eind 2022 is het water getest en officieel goedgekeurd. 

De officiële ingebruikneming zal op korte termijn plaatsvinden. 

Met name door corona duurt de werving van fondsen voor het hele project langer dan verwacht. Zoals begin 

2022 aangekondigd is besloten om de bouw van de school in 2 fasen op te splitsen: fase 1 de begane grond 

met 3 klaslokalen en fase 2: de eerste etage met 3 klaslokalen. 

Begin december 2022 was het benodigde bedrag voor fase 1 van de bouw binnen. Verwacht wordt dat in de 

loop van het eerste halfjaar van 2023 daadwerkelijk met de bouw begonnen zal worden.

Overigens blijft het aantal mensen dat corona heeft opgelopen in het noorden van Benin nog steeds zeer 

beperkt.

Voor een uitgebreid overzicht van onze activiteiten in 2022 wordt verwezen naar het BeninAmi jaarverslag 

2022 op onze website onder 'ANBI'.

Vooruitblik voor 2023: 

In 2023 zal de fondsenwerving onverminderd worden voortgezet. Nu met de fase 1 van de bouw van de 

schoon gestart gaat worden, zal ook met de fondsenwerving voor de inrichting van de school en het 

opstarten van de lessen worden begonnen. 

Abcoude, 9 maart 2023
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1. BALANS 

                      31 december 2022                     31 december 2021

EUR EUR

A C T I E F

EFFECTEN -€                  -€                  

VORDERINGEN

Kortlopende Vorderingen

Overlopende activa -€                  -€                  

LIQUIDE MIDDELEN, Triodos NL29 TRIO 0788 818 260 60.454€            25.908€            

  

60.454€            25.908€            

P A S S I E F

EIGEN VERMOGEN

Algemene Reserve -€           -€           

Beschikbaar saldo -€           -€           

Totaal reserves -€                  -€                  

BESTEMMINGSFONDSEN

Fonds Bouw school 55.454€     20.908€     

Fonds Graanmolen 5.000€       5.000€       

Fonds Opstarten school

Fonds overig

Totaal bestemmingsfondsen 60.454€            25.908€            

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren -€           

Overlopende passiva -€           

Totaal kortlopende schulden -€                  -€                  

60.454€            25.908€            



2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN

2022 2021

EUR EUR

GIFTEN EN DONATIES

Fondsen algemeen 17.000€            12.500€            

Fondsen geoormerkt -€                  15.000€            

Kerkelijke instellingen/ collectes 2.704€              1.870€              

Particulieren 15.310€            4.990€              

TOTAAL GIFTEN EN DONATIES 35.014€            34.360€            

OVERIGE INKOMSTEN

Rentebaten minus lasten -€                  -€                  

SOM DER BATEN 35.014€            34.360€            

KOSTEN

Besteed aan de doelstelling

Bouw school -€           500€           

Watertoren -€           10.000€     

TOTAAL BESTEED AAN DE DOESTELLING -€                  10.500€            

Wervingskosten -€           1.253€       

TOTAAL WERVINGSKOSTEN -€                  1.253€              

Kosten beheer en administratie

Contributies en abonnementen 72€             60€             

Verzekering 242€           242€           

Administratiekosten -€           -€           

Bankkosten 154€           172€           

Overige kosten -€           33€             

TOTAAL KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE 468€                 507€                 

SOM DER LASTEN 468€                 12.260€            

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

- -€                  -€                  

BATIG SALDO 34.546€            22.101€            

Toegevoegd aan Bestemmings Fonds Bouw school 34.546€            22.101€            
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3. TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2022

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.

Fondsen algemeen

Voor het jaar 2022 is nog een bedrag van € 5.000 toegezegd door een fonds. Dit bedrag is eind 2022

nog niet ontvangen en is niet opgenomen in deze cijfers.

Daarnaast zijn door 2 fondsen voorwaardelijke toezeggingen gedaan voor in totaal  € 7.000. Ook dit

bedrag is niet opgenomen in deze cijfers.

Kosten

Watertoren

Nu de watertoren gereed is, is door onze lokale partrner ONG-EBEI een financiële verantwoording

van de bestede gelden gemaakt. Deze is op 25 januari 2023 ontvangen inclusief de nodige foto's. 

Bouw school

In afwachting de binnenkomst van voldoende gelden voor fase 1, is in 2022 nog niet gestart met

de bouw en geen geld aan ONG-EBEI overgemaakt.

Verdeling van het batig saldo

Het volgende voorstel tot verwerking van het positieve saldo is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Batig saldo 2022 EUR 34.546       

toe te voegen aan het Bestemmings Fonds Bouw School,.

Verklaring van de Kascommissie:

Op 21 februari 2023 heeft de kascommissie bestaande uit de heren Han van Kraaij en Michiel Dijkman de

jaarstukken met onderliggende bescheiden over het jaar 2022 beoordeeld en akkoord bevonden.

Het bestuur van de Stichting BeninAmi

heeft in de vergadering van 9 maart 2023 de rekening en verantwoording over

        het boekjaar 2022 met het verslag van de Kascommissie besproken en de jaarstukken vastgesteld

alsmede de penningmeester décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

De balans laat een totaaltelling zien van €60.454

en een Beschikbaar Saldo van €0

De rekening van baten en lasten heeft een 

voordelig saldo van €34.546

Bestuursleden: Handtekening

C.J.N. Stuij, voorzitter Getekend op 9 maart 2023 

door het voltallige bestuur. 

Een getekend exemplaar is 

L. Hoorweg, secretaris op verzoek beschikbaar.

M.M. Verbeek, penningmeester

Pater A.T. N'Dah, lid

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


