
Financieel jaarverslag 2019 Stichting Pamoja Nguvu. 

Algemeen 

De stichting is Pamoja Nguvu (“Samen sterk”) is in oktober 2018 opgericht en op 19 december 2018 
ingeschreven bij de KvK onder nummer 7328976, met als vestigingsplaats  Aerdenhout/Haarlem. De 
stichting heeft als doel het bevorderen van financiële onafhankelijkheid en zekerheid van moeders 
en jong volwassenen in Tanzania en heeft geen winstoogmerk. De hoofdactiviteit is het verstrekken 
van microkredieten, het geven van trainingen en daarmee het opzetten van een inkomstenbron. De 
inkomsten bestaan uit donaties, schenkingen en legaten en inkomsten uit eigen vermogen. De 
verstrekte microkredieten zijn renteloos en kennen een terugbetalingsverplichting van maximaal één 
jaar. De bestuursleden zijn onbezoldigd en nemen alle kosten behorende bij hun functie voor eigen 
rekening, waarmee nagenoeg 100% van de ontvangen donaties ten goede komen van het doel. Het 
streven is dat minimaal 2 maal per jaar één of meerdere bestuursleden naar Tanzania afreizen om de 
lokale activiteiten te bezoeken. Wekelijks worden werkrapporten gestuurd aan het Bestuur en 
maandelijks een overzicht van de financiële positie waaronder de verstrekte leningen en ontvangen 
aflossingen. De administratie van de activiteiten in Tanzania wordt verzorgd door de Stichting Happy 
Watoto Tanzanian Homes & Schools.  

Toelichting op de activiteiten. 

Op basis van al in 2018 ontvangen donaties (€ 15.360), een uitgewerkt businessplan en budget voor 
2019 zijn onder leiding van Irene Peter de activiteiten eind 2018 gestart. Vanwege de sterke groei in 
het aantal uitgezette kredieten en de daarmee samenhangende activiteiten  waaronder werving, 
selectie en training van de (potentiële) deelnemers,  is het team per 1 juni 2019 uitgebreid met 
Fahtma  Mwidanyi  die de leiding heeft gekregen van de lokale activiteiten. 

In totaal zijn vanaf maart 2019 86 leningen verstrekt met een waarde van omgerekend ca. € 8.600. 
De leningen worden verstrekt in groepen van 10 tot 20 deelnemers die gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voor de terugbetalingen van de leningen in hun groep. Een groepshoofd houdt contact met de 
groepsleden en houdt toezicht op het nakomen van het overeengekomen aflossingsschema. 

Financieel verslag 2019. 

Rekening van baten en lasten  

De rekening van baten en lasten is opgedeeld in exploitatie Nederland (ontvangen sponsorbijdragen 
en betaalde kosten) en exploitatie Tanzania ( kosten van locale activiteiten). De kosten van de 
activiteiten in Tanzania zijn omgerekend in euro’s tegen de gemiddelde koers van de Tanzaniaanse 
shilling (2019: Tzs. 2.608/€). Voor de begroting is een koers gehanteerd van Tzs. 2.500/€).  

In 2019 is in totaal € 20.075 aan donaties ontvangen evenals € 158 voor de dekking van de kosten 
Kvk en kosten notariële akte van oprichting. Aan directe kosten is € 9.060 uitgegeven (zie specificatie 
in rekening van baten en lasten 2019) waarmee de uitgaven binnen de begroting (€ 9.496) zijn 
gebleven. De investeringen hadden betrekking op de aanschaf van een laptop, waarvan de kosten (€ 
280) geheel ten laste van het resultaat werden gebracht. 

Over 2019 bedroeg het batig saldo van sponsorinkomsten en uitgaven € 7.568.  



 

 

Balans per 31 december 2019 

De bezittingen en schulden van de Tanzaniaanse activiteiten zijn omgerekend tegen de koers per 31 
december van het boekjaar (eind 2019 Tzs. 2.572/€, eind 2018: Tzs. 2.643/€). Koersverschillen zijn in 
het resultaat verwerkt. 

In 2019 zijn 86 leningen verstrekt met een totale waarde van € 8.612. Hierop is aan aflossingen 
ontvangen € 3.194, waarmee het saldo uitgegeven leningen ultimo 2019 € 5.494 bedroeg. Voor 
achterstallige aflossingen is geen voorziening gevormd. 

De schuld in rek.crt. met HW Tanzania betreft de voorfinanciering van een deel van de kosten 2018 
en 2019; dit bedrag zal in 2020 worden verrekend. 

Eind 2019 bedroeg het eigen vermogen van de stichting € 21.161. 

 

Begroting 2020 

In 2020 zal het bedrag aan te verstrekken leningen naar verwachting toenemen tot € 20.000, waarop 
ultimo van het jaar ca 50% zal zijn afgelost. Ten opzichte van eind 2018 zal het bedrag aan uitstaande 
leningen daarbij stijgen met € 4.000 naar ca. € 9.500. 

In de rekening van baten en lasten is tevens de begroting over 2020 opgenomen. Naar verwachting 
zullen de sponsorinkomsten t.o.v. 2019 toenemen met ca. € 8.000 tot € 28.000.  

De totale kosten zullen t.o.v. 2019 per saldo stijgen met ca. € 5.700 vanwege ca € 4.300 hogere 
salariskosten (uitbreiding personeel en salarisstijging), een voorziening voor aflossing leningen (€ 
2.000), € 400 accountantskosten, € 600 hogere telefoonkosten en € 500 hogere kosten boekhouding; 
daar staan tegenover ca. € 2.100 lagere externe kosten trainingen (AWSG, trainingen en kosten 
docent) en lagere schoolgelden.  

Het saldo van baten en lasten zal daarmee toenemen met ca. € 1.800 t.o.v. 2019. 

Op de ontvangsten en uitgaven van 2019 zal een accountscontrole worden uitgevoerd; de 
uitkomsten hiervan zullen in het verslagjaar van 2020 worden opgenomen. 

Fred Arp, 

Penningmeester  

 

 



 
BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER van stichting Pamoja Nguvu
€ Werkelijk Begroot Werkelijk Totaal wer-  

2018 (1/10-31/12) 2019 2019 kelijk 18 en 19
 
Exploitatie Nederland:
Sponsor inkomsten 15.360                    20.000                        20.075                    
Kosten docent 0 -                                 1.260                       
Bankkosten 9 -                                 31                              
Per saldo baten NL 15.351                    20.000                        18.784                    v 34.135                 
  
Exploitatie Tanzania:
Rente baten 0 -                                 -17                             
Personeelskosten 459                           7.053                           6.761                       
Transport 368                           823                                789                           
Telefoon -                             400                                383                           
Trainingen -                             419                                402                           
Kantoorkosten 154                           156                                149                           
Lunchkosten -                             576                                552                           
Bankkosten -                             42                                   41                              
diversen -                             0 0
 981                           9.469                           v 9.060                       v  
 
Investeringen -                             292                                280                           v  

Doorbelaste kosten:
AWSG 677                           720                                690                           
Kosten boekhouding -                             533                                511                           
Schoolgelden -                             704                                675                           

677                           1.957                           1.876                       v  

Per saldo lasten Tanzania 1.658                       11.718                        11.216                    12.874                 

Saldo van baten en lasten 13.693                    8.282                           7.568                       21.261                 
(dotatie aan overige reserves)

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 van stichting Pamoja Nguvu 
Bedragen in Euro's

Activa  31 dec. 2019  31 dec. 2018

Vlottende activa 
Leningen u/g                  5.494 
Rek. crt St. Happy watoto NL              17.636                    23.130                    14.351 

Liquide middelen :
Tanzania:
NMB 1.650
Kas 116 1.766 903

24.896 15.254

 Passiva  31 dec. 2019  31 dec. 2018

 Eigen vermogen 
 Overige reserves AoPo 13.693
 Resultaat 2019 7.568 21.261                    13.693 

Vlottende passiva
Rek crt. HW Tanzania                  3.615       
Overig                         20                          3.635                          1.561 

   
Voorzieningen:    
Voorziening leningen u/g                         pm                                 -   

                   24.896                    15.254 


