Cuey Machar Secondary School Foundation

Rapport 2010

Financieel verslag 2009
“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.”
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1.

Voorwoord

CMSF is een stichting die zich inzet voor het bouwen en laten functioneren
van een middelbare school in Zuid-Soedan. De letters CMSF staan voor
Cuey Machar Secondary School Foundation. 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 het hele jaar door gebouwd worden, omdat in
het gebied van maart tot en met oktober het regenseizoen plaatsvindt,
waardoor de wegen onbegaanbaar worden voor zware (vracht)auto's en
de werkzaamheden zelf ook teveel overlast ondervinden 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 Soedan, een land dat na langdurige
oorlog, met name in het zuiden, weer rust kent. Beiden geloven we dat
onderwijs een onmisbaar middel hiervoor is.
Het bestuur van CMSF heeft er in het jaar 2009 als volgt uitgezien:
Januari:
Kon Kelei: voorzitter
Ay Mei van der Kraats: secretaris
Melanie Kalis: penningmeester
Februari - September:
Kon Kelei: voorzitter
Ay Mei van der Kraats: secretaris
Marina Karajić: penningmeester
Oktober – December:
Cas Jacobs: Voorzitter
Melanie Kalis: secretaris
Marina Karajić: penningmeester
De oprichter van CMSF, Kon Kelei, is vanaf oktober nog steeds nauw
betrokken bij CMSF en zet zich ook actief in om deze droom waar te
maken. Hij is de schakel tussen Soedan en Nederland voor CMSF.
Daarnaast geeft hij veel voorlichtingen en is hij aanwezig bij alle
activiteiten.
In dit verslag zal ik een overzicht geven van de financiële situatie van
CMSF in 2009. Ik zal voornamelijk ingaan op de opbrengsten en uitgaven
die de stichting heeft gemaakt. Tevens zal ik de aangepaste begroting
voor het project toelichten en zal ik ingaan op de activiteiten die CMSF in
2009 heeft georganiseerd.
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2.

Financiën

2.1. Opbrengsten
Het jaar 2009 is voor CMSF een goed financieel jaar geweest. Er is een
totaalbedrag van € 75.774,85 opgehaald. Echter, dit bedrag is niet in zijn
geheel bestemd voor de bouw van de school. Stichting Eureko Achmea
Foundation heeft een bedrag van € 37.400,00 gesubsidieerd voor het
kopen en installeren van een aggregaat bij de school in Cuey Machar.
Deze zal de hele school van stroom gaan voorzien. Daarnaast zal deze
gebruikt worden om de meubelen voor de school te maken. Inmiddels
heeft CMSF Soedan een aggregaat aangeschaft en deze zal binnenkort
naar de bouwplaats vervoerd worden om in gebruik genomen te kunnen
worden.
Het resterende bedrag van € 38.374,85 dat voor de bouw van de school is,
is voornamelijk afkomstig uit particuliere donaties, benefietactiviteiten,
subsidies en sponsoring van verschillende activiteiten die CMSF heeft
georganiseerd. Hiervoor verwijs ik graag naar het bijgevoegde rapport van
2009.
Opbrengsten per maand in 2009
Maand:

Bedrag (in euro):

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

10.424,87
5.424,07
6.539,74
2.182,87
189,87
169,87
357,37
38.182,37
601,17
1.443,27
4.035,00
6.224,38

Totaal

75.774,85
Inkomsten per categorie

Categorie:

Bedrag (in euro):

Donaties1

4.023,70
4

Benefietactiviteiten2
Aggregaat
Dam tot Damloop 20093
Subsidies4
Lezingen door Kon Kelei5

7.771,77
37.400,00
7.340,00
17.600,00
1.639,38

Totaal

75.774,85

2.2. Uitgaven
CMSF streeft ernaar zo min mogelijk overheadkosten te maken zodat we
het ingezamelde geld daadwerkelijk aan de bouw van de school kunnen
besteden. Alle medewerkers werken dan ook op vrijwillige basis. De
grootste kostenpost in 2009 is de organisatie van de Dam tot Damloop
2009 geweest, maar dit is te relativeren doordat bijna alle deelnemers het
eigen startbewijs zelf hebben vergoed.
In onderstaande tabel is weergegeven waar de uitgaven in 2009 van CMSF
naar toe zijn gegaan.
Uitgaven CMSF in 2009
Kosten
(in
euro):

Aan wie:

Waarvoor:

Totaal
(in euro):

24,99
24,99

One.com
One.com

Website voor 2009
Website voor 2010

49,98

10,95
23,50
19,50
21,50
21,50

ING (Postbank)
ING (Postbank)
ING
ING
ING

Giropas
Betalingsverkeer
Betalingsverkeer
Betalingsverkeer
Betalingsverkeer

96,95

38,91

ING

25,00

ING

45,04

ING

Transactiekosten
overboeking 30.000 USD aan
Sudabuilders Ltd.
Terugboekingkosten van
bovengenoemde
overboeking6
Transactiekosten

1

Maandelijkse donateurs en eenmalige donaties.
Georganiseerd door derden zoals het Maasland College, Rotary Club Lingewaard en
Party 4 Peace.
3
Sponsoropbrengsten en inschrijfgelden.
4
Van Stichting Casterenshoeve, Rabobank Share4More en eindafrekening NCDO.
5
Onkostenvergoedingen en donaties ter plaatse.
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overboeking 44.000 USD aan
CMSF Soedan (aggregaat)
Transactiekosten
overboeking 30.000 USD aan
CMSF Soedan (voor betaling
aan Sudabuilders Ltd.)

35,01

ING

26,14

KvK

Jaarlijkse bijdrage

952,00

Le Champion

24,99

Foot Locker

28,00

Café Karpershoek

29,38

Xenos en Hema

Startbewijzen voor alle
deelnemers Dam tot
Damloop 2009
Bedankje Waldemar
Torenstra voor inzet Dam tot
Damloop
Drankjes lopers Dam tot
Damloop
Foto’s en fotolijsten voor
sponsoren DtD

20,50

Western Union

Transactiekosten
geldoverboeking naar
Soedan om een rekening
voor CMSF Soedan te kunnen
openen

80,95

Jeroen Klein Egelink
(via hem besteld)
De Ballonnenwinkel

Promotiemateriaal (banner
en visitekaartjes)
Promotiemateriaal
(ballonnen)
CMSF shirtjes (shirtjes blanco
en drukkosten)
Kosten introductiemarkt voor
huren van een kraam

75,01
81,40
59,50

H&M en
Kubus&Kubus
Radboud
Universiteit

Totaal

143,96

26,14

1.034,37
20,50

296,86
1.668,76

2.3 Sudabuilders Ltd. (de aannemer) en CMSF Soedan
Sudabuilders Ltd. is de aannemer die het schoolgebouw in Soedan aan het
bouwen is. Met deze aannemer is overeengekomen dat het hele complex
gebouwd zal worden voor een bedrag van 200.000 USD.
CMSF heeft in 2009 een bedrag van 30.000 USD aan de aannemer
overgemaakt, wat het totaal van overgemaakte gelden aan de aannemer
op 90.000 USD brengt. Een volgende betaling van 30.000 USD zal in
januari 2010 plaatsvinden. CMSF heeft dan 120.000 USD aan Sudabuilders
Ltd. betaald.
Deze overboeking van 30.000 USD aan de aannemer pas na drie maal proberen is
gelukt, daardoor heeft dit kosten met zich gebracht.
6
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Omdat deze betaling van 30.000 USD aan de aannemer pas na drie maal
proberen is gelukt heeft dit kosten met zich gebracht. Dit kunt u zien in de
bovenstaande uitgaventabel.
In juli 2009 is er CMSF Soedan opgericht. Deze is vertegenwoordigd door
Deng Kelei en Kenjok Kelei, de broers van Kon Kelei. Deze buitenlandse
tak van de stichting zal zorg dragen voor een goede uitvoering van het
project ter plaatse. Dit heeft CMSF tevens de mogelijkheid gegeven een
eigen bankrekening in Soedan te openen, zodat we vanuit Nederland meer
controle over betalingen kunnen uitoefenen. Daarnaast krijgen wij via
Deng en Kenjok regelmatig rapportages over de huidige stand van zaken
van de school in Soedan en zij sturen ook foto's door van de bouw van de
school.
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3.

Begroting Project

3.1. Overzicht
Het CMSF project bestaat uit 3 fasen: het bouwen van de school, het
inrichten ervan en het verzorgen van onderwijs. We zijn op dit moment
nog bezig met Fase 1.
Op 31-12-2009 had CMSF een totaalbedrag van € 111.069,22 voor de
bouw van de school bijeengebracht. Dit bedrag is exclusief de
€ 37.400,00. Dit geld is voor de aggregaat bestemd en niet voor de bouw
van de school. Het bijeengebrachte bedrag is echter niet voldoende om de
school te voltooien. CMSF heeft de begroting voor de bouw aan moeten
passen, omdat vooral de prijzen van bouwmaterialen fors zijn gestegen.
Daarnaast heeft CMSF moeten investeren in het verstevigen van reeds
staande muren, omdat de regen tijdens tijdens het regenseizoen anders
grote schade hieraan zou toebrengen. Tevens zijn de transportkosten erg
hoog, met name omdat er steeds relatief kleine voorraden voor de bouw
gekocht kunnen worden door het regenseizoen.
Begroting Fase 1: bouw van de school
Onderwerpen:

Aantal:

Bedrag (in euro):

Cement

+/- 500 zakken

35.000

Zand

post

35.000

Dakplaten

200 stuks

30.000

Transport

Post

25.000

Personeelskosten

Post

25.000

Houten panelen

Post

25.000

Onvoorziene kosten

25.000

Totaal

200.000

Als fase 1 voltooid is zal CMSF zich inzetten om de school in te richten. Dit
is fase 2 van het project. Voor de inrichting van de school hebben we een
begroting gemaakt.7
Begroting fase 2: inrichting van de school
De begroting voor fase 2 is geschat. We zijn uitgegaan van benodigdheden voor een
school in Nederland en hebben de prijzen, die in Nederland betaald zouden worden voor
de inrichting, gehalveerd om zo enigszins in de buurt van de kosten in Soedan te
schatten.
7
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Onderwerpen:

Aantal:

Bedrag (in euro):

Schooldesks

180 stuks

20.000

Stoeltjes

180 stuks

20.000

Schoolborden

Verf

5.000

Keuken

Post

15.000

Personeelskamer

Post

10.000

Toiletten

Post

20.000

Verlichting

9.000

Totaal

100.000, -

2.1. Financiering
CMSF is op verschillende manieren actief om geld in te zamelen voor de
voltooiing van het gehele project. Uiteraard zijn de verschillende
subsidieverstrekkende instanties een belangrijke bron van financiële
middelen (NCDO, Warchild, Rabobank Share4More, Eureko Achmea etc.).
Daarnaast zijn de particuliere donaties, opbrengsten uit
benefietactiviteiten en sponsorbijdragen onmisbaar.
Voor de vervolgfase zal de aanpak niet anders zijn. Bij de inrichting van de
school zal wederom steun moeten worden gevraagd aan de verschillende
fondsen. Dit zal worden aangevuld met de door de organisatie van
activiteiten en genoemde inkomstenbronnen.
Voor de nabije toekomst zal het schoolgebouw 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.
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