Cuey Machar Secondary School Foundation

Rapport 2010

Financieel verslag 2010

“Feed a hungry man today, he will be hungry tomorrow;
teach him how to fish, he can have food tomorrow; educate
his child(ren), you have given him a future.”

Opgesteld door Marina Karajid
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1. Voorwoord
Cuey Machar Secondary School Foundation (CMSF) is een stichting die zich
inzet voor het bouwen en laten functioneren van een middelbare school in
Zuid-Soedan. Cuey Machar is de plaats in het zuiden van Soedan, 11 kilometer
ten oosten van de stad Bor, waar de school gebouwd wordt. In de zomer van
2008 is de bouw van de school gestart. Er kan echter niet gedurende het gehele jaar
gebouwd worden, omdat het regenseizoen in de maanden maart tot en met oktober voor
belemmeringen zorgt. Inhet regenseizoen worden de wegen onbegaanbaar voor zware
(vracht)auto's en ondervinden de werkzaamheden zelf ook te veel overlast om door te
kunnen bouwen.
CMSF is opgericht door Kon Kelei, een voormalig kindsoldaat uit Cuey Machar. Gesteund
door enkel vrijwilligers, willen Kon en CMSF een bijdrage leveren aan de wederopbouw van
Zuid-Soedan, een land dat na langdurige oorlog, met name in het zuiden, weer rust kent. Wij
geloven dat onderwijs een onmisbaar middel hiervoor is.
Het bestuur van CMSF heeft er in het jaar 2010 als volgt uitgezien:
Cas Jacobs
Melanie Kalis
Marina Karajid

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Naast CMSF Nederland is er sinds medio 2009 ook CMSF Soedan. Dit is de buitenlandse
partner van CMSF Nederland die sinds februari 2010 wordt geleidt door CMSF oprichter Kon
Kelei en zijn broers Deng en Kenjok Kelei. Duidelijke communicatie tussen CMSF Nederland
en CMSF Soedan vinden wij erg belangrijk. Taal is hierbij van groot belang: Kon in Soedan
kan het beste de link vormen met Nederland. Wanneer hij in Nederland is kan hij in Dinka
(het regiodialect) de link vormen naar Soedan. Op deze manier hebben wij de mogelijkheid
om meer toezicht op en controle over de bouw uit te oefenen. Deze ontwikkeling heeft
tevens de uitvoering van de bouw bevorderd.
In dit verslag zal ik een overzicht geven van de financiële situatie van CMSF in 2010. Ik zal
voornamelijk ingaan op de gegenereerde opbrengsten en door de stichting gedane uitgaven.
Tevens zal ik de aangepaste begroting voor de tweede en derde fase toelichten. CMSF
verwacht in 2011 met deze fasen, te weten de inrichting van de school en het aanleggen van
de waterput, van start te kunnen gaan.
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2. Financiën
2.1 Opbrengsten
Ondanks de wereldwijde economische crisis, is 2010 voor CMSF een goed
financieel jaar te noemen. Er is een totaalbedrag van € 46.884,25 opgehaald. Dit bedrag is
afkomstig uit particuliere donaties, benefietactiviteiten, subsidies en sponsoring van
deelname aan de Dam tot Damloop 2010.
Het bedrag is voornamelijk bestemd voor de afronding van de bouw van de school. Een deel
van het door Impulsis gesubsidieerde bedrag, te weten € 8.000,00, is gereserveerd voor de
tweede fase van het project, te weten de inrichting van de school.

Opbrengsten per maand in 2010
Maand

Bedrag (in euro):

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

320,00
20.180,39
515,00
230,00
75,00
162,50
18.880,00
75,00
1525,00
1544,20
180,00
3.197,16

Totaal:

46.884,25

Sinds het bestaan van de stichting is er een totaalbedrag van € 193.299,85 opgehaald. Dit
bedrag is inclusief de subsidie van Stichting Eureko Achmea van 2009 voor een aggregaat
voor de school. Oorspronkelijk heeft deze stichting € 37.400,00 begroot voor een aggregaat.
Na aanschaf en verantwoording hiervan door CMSF bleek dit een ruime begroting. CMSF
heeft eind 2010 het overschot van € 4.488,00 aan Eureko Achmea terugbetaald. In de
berekening van het totaal aan opgehaalde gelden is deze aanpassing meegenomen.
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Inkomsten per categorie
Categorie:

Bedrag (in euro):

Donaties1
Benefietactiviteiten2
Dam tot Damloop 20103
Subsidies

5.050,50
19.605,25
2.228,50
20.000,00

Totaal

46.884,25

2.2 Uitgaven
CMSF streeft ernaar zo min mogelijk overheadkosten te maken zodat we het ingezamelde
geld daadwerkelijk aan het project in Soedan kunnen besteden. Alle medewerkers werken
dan ook op vrijwillige basis.
CMSF heeft in 2010 in totaal 110.000 USD aan de aannemer (Sudabuilders Ltd) betaald. Het
gevolg hiervan zijn de grote transactiekosten voor overboekingen naar Soedan.4 Dit maakt
ook dat CMSF het afgesproken totaalbedrag van 200.000 USD eind november 2010 aan de
aannemer heeft betaald en daarmee het contract met Sudabuilders Ltd. vervuld is. CMSF
heeft besloten om, zolang Kon Kelei in Soedan woonachtig is, vaart achter de bouw van de
school te zetten. De reden hiervan is dat Kon persoonlijk alle activiteiten ter plaatse kan
toezien en ons in Nederland direct kan infomeren.
In de onderstaande tabel is weergegeven welke kosten CMSF in 2010 heeft gemaakt.
Kosten CMSF in 2010
Kosten (in
euro):

Aan wie:

Waarvoor:

Totaal (in
euro):

24,99

One.com

Website voor 2011

24,99

18,50
23,41
22,50
30,91

ING
ING
ING
ING

Betalingsverkeer
Betalingsverkeer
Betalingsverkeer
Betalingsverkeer

95,32

1

Maandelijkse donateurs en eenmalige donaties.
Georganiseerd door derden zoals het Jan van Brabantcollege in Helmond, Unicef Nijmegen, Dalhousie
University in Canada en de verkoop van benefietbundels.
3
Sponsoropbrengsten van deelname aan Dam tot Damloop 2010.
4
De overboeking gedaan in april 2010 was door onze bank (ING) niet goedgekeurd en daarom teruggestuurd
naar onze rekening (in Nederland). Hierdoor hebben we deze betaling opnieuw moeten laten uitvoeren
waardoor er één maal extra transactiekosten door onze bank in rekening zijn gebracht.
2
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29,77

ING

30,08

ING

35,82

ING

68,01

ING

5,00

ING

26,14

KvK

Jaarlijkse bijdrage

12.08
4,99

Café Karpershoek
Blokker

22,90

M.K. Pach

40,00

Marina Karajid5

Drankjes lopers Dam tot Damloop
Bedankje Waldemar Torenstra voor
inzet Dam tot Damloop
Treinkaartjes voor aanwezigheid
Gongich bij Dam tot Damloop
Benzinevergoeding Dam tot
Damloop 2010 en meeting met Kon
in Den Haag

10,00

Marina Karajid

30,00

Marina Karajid

25,00

Marina Karajid

18,45

Marina Karajid

Totaal

Transactiekosten overboeking
20.000 USD aan Sudabuilders Ltd.
Transactiekosten overboeking
20.000 USD aan Sudabuilders Ltd.
Transactiekosten overboeking
25.500 USD aan Sudabuilders Ltd.
Transactiekosten overboeking
24.500 USD aan Sudabuilders Ltd.
Transactiekosten ontvangen
benefietopbrengst uit Canada

Kleine bijdrage lunchbespreking bij
De Stemmingmakerij Amsterdam
Reiskostenvergoeding voor Kon en
Deng Kelei (door Marina in
contanten aan Kon gegeven)
Benzinevergoeding naar Jan van
Brabantcollege in Helmond
Printkosten voor projectvoorstellen
die naar scholen gestuurd zijn

168,68

26,14

79,97

65,00

18,45

478,55

Op dit moment is CMSF in afwachting van de rapporten van de aannemer uit Soedan
omtrent de recente uitgaven van het aanbestede geld.

5

Marina Karajić heeft als penningmeester de toegang tot de rekening van CMSF. Dit is de reden dat zij alle
betalingen voor CMSF doet, meestal met haar eigen pinpas (om de pinpas van de stichting niet te verliezen en
omdat het voor de stichting voordeliger is zo min mogelijk pin-betalingen te doen). Achteraf stort zij het
besteedde bedrag terug, na overleg met de overige bestuursleden van CMSF, naar haar rekening. Dit is dan ook
te zien in deze tabel.
Daarnaast is zij de enige vrijwilliger in de stichting met een eigen auto. Deze gebruiken wij soms, als het niet
anders kan en het voordeliger is, om naar verschillende evenementen te gaan. Dit is wederom te zien in de
(gedeeltelijk gedeclareerde) brandstofkosten in deze tabel.
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3. Begroting Project
3.1 Fase één: de bouw
Het CMSF project bestaat uit 4 fasen: het bouwen van de school, het inrichten
ervan, de school voorzien van water (met een eigen waterput) en het verzorgen van
onderwijs. Op dit moment bevindt fase één zich in een afrondend stadium. CMSF Nederland
richt zich daarom nu op fase twee, de inrichting van de school, en fase drie, de
watervoorziening.
CMSF heeft in totaal, zoals eerder vermeld, de contractueel afgesproken 200.000 USD aan
de aannemer betaald om de school af te bouwen. Omdat CMSF haar begroting in de Eurovaluta heeft gehouden is er enige financiële ruimte om de nodige, maar niet eerder
begrootte, sanitaire voorzieningen voor de school waar te kunnen maken. CMSF zal hiervoor
een bedrag van € 25.000 uittrekken. Gezien de koersverschillen tussen de USD en de Euro zal
CMSF haar originele begroting (in de Euro-valuta) voor de bouw van de school naar alle
waarschijnlijkheid niet overschrijden.
Begroting Fase 1: bouw van de school
Onderwerpen:
Cement
Zand
Dakplaten
Transport
Personeelskosten
Houten panelen
Onvoorziene kosten
Totaal

Aantal:
+/- 500 zakken
post
200 stuks
Post
Post
Post

Bedrag (in euro):
35.000
35.000
30.000
25.000
25.000
25.000
25.000
200.000

3.2 Fase twee: de inrichting
Als fase één afgerond is zal CMSF beginnen met het eerste deel van fase twee: namelijk de
afwerking van de kale ruimten. Hiervoor hebben we, met behulp van offertes uit ZuidSoedan, een realistische begroting kunnen maken.
Begroting deel één: afwerking van de kale ruimten
Onderwerpen
Cement
Lampen
Luchtventilatoren
Elektriciteitstubes
Elektriciteitsbedrading

Aantal
200 stuks
53 stuks
130 stuks
20 rollen
10 rollen

Bedrag in euro
7.000
1.600
4.000
1.500
1.200
7

Tegels
Plamuurverf
Verf
Subtotaal

40 pakken
20 emmers
20 emmers

900
6.400
650
23.250

Als de ruimten inrichtingsklaar gemaakt zijn, gaan we over tot het tweede deel van de
tweede fase: de daadwerkelijke inrichting van de lokalen.
Begroting deel twee: inrichting van de ruimten
Onderwerpen
Leslokalen
Handvaardigheidslokaal
Natuur/scheikundelaboratorium
Kantoor van de directie
Lerarenkamers
Administratiekantoor en
financiënkantoor
Bibliotheekinrichting
(inclusief zitplaatsen)
Keukenblok
Aula en kantine
(inclusief zitplaatsen)
Lerarenstoelen
Onvoorziene kosten
Subtotaal
Totaal

Aantal
6 lokalen
1 lokaal
1 lokaal

Bedrag (in euro)
55.000
9.100
9.100

1 kantoor
1 kantoor
2 kantoren

4.000
3.000
8.500

1 bibliotheek

10.500

1 keukenblok
1 ruimte

3.500
17.500

15 stoelen

4.000
15.000
139.200
162.450

3.3 Fase drie: watervoorziening
Tijdens een bezoek van Kon aan Cuey Machar is gebleken dat het erg slecht gesteld is met de
huidige watervoorziening. De enige waterput in het dorp is verouderd. De leidingen zijn
verroest waardoor het kwaliteit van het water erg slecht is. Tevens is de pomp vaak defect.
De bewoners van Cuey Machar hebben daarom aan CMSF gevraagd een eigen waterput voor
de school aan te leggen. Water is immers één van onze belangrijkste levensbehoeften en dus
onmisbaar bij een middelbare school.
Deze tweede en derde fase van het project zal CMSF tegelijkertijd uit proberen te voeren.
De begroting voor de waterput is opgesteld naar aanleiding van offertes uit Zuid-Soedan.
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Begroting waterput
Onderwerp
Aanleggen en materiaalkosten6
Watertank
Totaal

Bedrag (in euro)
12.000
5.000
17.000

3.3 Financiering
CMSF zamelt op verschillende manieren geld in voor de voltooiing van het gehele project.
Uiteraard zijn de verschillende subsidieverstrekkende instanties een belangrijke bron van
financiële middelen (o.a. Impulsis, Stichting Eureko Achmea) Daarnaast zijn de particuliere
donaties, opbrengsten uit benefietactiviteiten en sponsorbijdragen onmisbaar.
Voor de vervolgfase zal de aanpak niet anders zijn. Omdat de verschillende fases van het
totale CMSF-project in de kern minder omvangrijke aparte projecten zijn, zal CMSF voor alle
fasen verschillende (al dan niet reeds benaderde) fondsen aanschrijven. Daarnaast zal CMSF
(middelbare) scholen aansporen het project te adopteren en zo geld in te zamelen. Ook
zullen we zelf activiteiten organiseren om zo de benodigde bedragen op te halen.
Een belangrijke deel van onze inkomsten zullen we uit het bedrijfsleven proberen te halen;
we hopen dit te bereiken in samenwerking met Caesar Events. 7
Daarnaast zijn er ook gesprekken gaande met meubelfabrikanten die hebben aangeboden
een deel van de inrichting te willen verzorgen. CMSF zal in beginsel vast blijven houden aan
de wijsheid ‘geef de mensen een hengel, niet een vis’, waardoor de vervaardiging van
schoolmeubilair ter plaatse wenselijk is. Echter, alle mogelijkheden dienen te worden
overwogen in een streven zo voortvarend en goed mogelijk de resterende fases te
doorlopen.
Voor de nabije toekomst zal het functioneren van de school grotendeels afhankelijk zijn van
de financiële steun vanuit Nederland. Voor het traject daarna heeft als uitgangspunt te
gelden dat de school, zoveel als mogelijk is, zelfstandig zal moeten worden.

6

De genoemde € 12.000,00 is de totale prijs voor het aanleggen van de put. Dit zijn dus de loonkosten van de
arbeiders die de pomp aanleggen, de vervoerskosten en alle kosten voor de benodigde materialen om een
waterput aan te leggen.
7
www.caesarevents.com
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4. Nawoord
Zoals eerder gezegd is het afgelopen jaar een goed financieel jaar voor CMSF
geweest. We hebben daarnaast, dankzij o.a. een reportage in het programma
Nieuwsuur,8 meer bekendheid en betrokkenheid in Nederland gekregen. Dit
biedt goede perspevtieven voor de toekomst van CMSF en de school in Cuey Machar.
Het komende jaar zal CMSF zich met name bezig houden met de afronding van fase één en
zal daarnaast een start maken met fases twee en drie. We streven er naar deze fases in 2011
af te ronden zodat we ons in 2012 kunnen gaan richten op de daadwerkelijke opening van
de school.
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Reportage over Kon Kelei en het referendum in Zuid-Soedan is op 28 december 2010 uitgezonden.
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