Financieel jaarverslag Stichting M.O.E.T. 2018

Beste lezer,
Hierbij treft u het financieel jaarverslag van 2018 aan van de stichting Met Onderwijs Een
Toekomst (M.O.E.T.). Dit verslag geeft alle financiële cijfers van het jaar 2018 weer en zijn
onder verantwoordelijkheid van Casper van Soest tot stand gekomen en goedgekeurd door
de raad van toezicht (J. Dekker, B. Bekkering, A. Elbers, L. de Koning, G. Arts en H. van
Manen).
Met vriendelijke groet,

C.W.S. van Soest
Penningmeester stichting M.O.E.T. 2018
A. Elbers
Namens de raad van toezicht stichting M.O.E.T. 2018

WINST- EN VERLIESREKENING 2017
2018
Eindsaldo (Debet)

Eindsaldo (Credit)

Winst- en verliesrekening
Opbrengsten
Donateurs

88.075,50

Schenkingen

1.012,88

Interne Activiteiten

22.714,31

Overige Inkomsten (externe aanvragen en sponsoring

0

Totaal: Opbrengsten

111.802,69

Kosten
Overige bedrijfskosten en verkoopkortingen

10,00

Storno

7.386

Afrika Ambachtsschool

48.113,90

Afrika Landbouwschool

30.776,07

Interne Activiteiten

13.175,07

Representatie

5.020,17

Overige kosten

7.815,26

Totaal: Kosten

112.296,47

Resultaat
Totaal: Winst- en verliesrekening

493,78
112.296,47

112.296,47

BALANS 2018

Eindsaldo (Debet)

Eindsaldo (Credit)

Balans
Activa
Transitoria
Kortlopende vorderingen

5.990,09

Liquide middelen

195.601,38

Totaal Activa:

2.557,01

199.034,46

Passiva
Eigenvermogen

81.018,30

Voorzieningen
Schulden

117.931,47
0

Totaal Passiva:

249.806,35
Resultaat

Totaal balans

493,78

199.528,24

199.528,24

Toelichting financieel jaarverslag 2018
Winst- en verliesrekening
Het jaar 2018 is afgesloten met een eigen vermogen van €81.018,30 en heeft een totale
balanswaarde van €199.528,24. Er is een verlies gerealiseerd van €493,78. Hieronder zal ik
toelichten hoe het resultaat tot stand is gekomen en welke noemenswaardige
verschuivingen zich op de balans hebben voorgedaan.
INKOMSTEN
Zoals gebruikelijk zijn ook dit jaar de donateurs inkomsten met €88.075,50 de grootste
opbrengsten, namelijk 74.6% van de totale opbrengsten. Dat de donateurs inkomsten dit
jaar niet zijn toegenomen is te wijten aan het niet kunnen voltooien van alle incasso’s. Dit
kwam door dat in de eerste maanden van 2018 geen incasso kon plaatsvinden, door het niet
in bezit zijn van een bankpas. De bankpas was gestolen op de terugreis van het werkbezoek
in Januari 2018. De rest van de inkomsten komt uit de overige inkomsten en schenkingen
(8.57%) en interne activiteiten (20.3%). De donateursinkomsten en storno’s van de
afgelopen 4 jaren zijn hieronder weergegeven:
2018
Donateursinkomsten
Storno’s
Netto Donateursinkomsten

2017

2016

2015

€ 88.075,50

€ 90.343,10

€ 86.694,88

€ 85.668,00

€ 7.386,00

€ 5.119,74

€ 6.114,46

€ 3.971,50

€ 80.689,50

€ 85.223,36

€ 80.580,42

€ 81.696,50

De overige inkomsten en sponsoring (€1.012,00-) en de interne activiteiten (€22.714,31)
vormen naast de donateurs inkomsten ook een aanzienlijk deel van de totale opbrengsten.
Eerstgenoemde bedrag betreft het gedoneerde geld door het dispuut Oktopus, opgehaald
bij hun lustrum veiling.
Opbrengsten door interne activiteiten bestaat voor het grootste gedeelte uit de inkomsten
van de MOET-week (€20.609,22), een jaarlijkse week die georganiseerd wordt om de
huidige donateurs te bedanken en nieuwe donateurs binnen te halen. De bierprijsverhoging
(€9.614,15) en de vestjesveiling (€7.591,90) zijn hierin al meerdere jaren bepalend voor de
winstgevendheid van deze jaarlijkse feestweek. Dit jaar was het inkomen van de
bierprijsverhoging minder dan vorige jaar. Dit verband houdende dat de donateurs later
kwamen op de avond en zodoende minder dronken op de sociëteit. De vestjesveiling was dit
jaar meer dan voorafgaande jaren. Dit kwam voornamelijk door de aanwezigheid van de
lustrum commissie.

De andere interne activiteit is de M.O.E.T.-marathon (€1.094,94), waar traditiegetrouw
deelnemers voor stichting M.O.E.T. mee-rennen met de (halve) marathon van Amsterdam.
Dit was minder dan voorafgaande jaren. Dit kwam omdat het bestuur van 2018 te laat was
begonnen met het promoten van de marathon waardoor er in vergelijking met de
voorafgaande jaren weinig deelnemers waren. De oorzaak zou kunnen liggen in de
afwezigheid van een abactis en een intern. Ondanks dit gemis zou dit beter moeten zijn
opgevangen door het resterende bestuur.

UITGAVEN
De stornokosten zijn hoger uitgevallen aangezien er veel vaker handmatig werd
teruggeboekt door donateurs in vergelijking met voorgaande jaren (€7.386,00). Dit kwam
mede door het te moeten doen van meerdere incasso’s in een maand wegens het niet
kunnen doen van incasso’s in de eerste maanden van het jaar.
De grootste kostenpost van stichting M.O.E.T. zijn de twee scholen in Burkina Faso. Dit jaar
betreft dat 70% van de uitgaven. De Ambachtsschool is de grootste kostenpost. Met een
bedrag €48.113,90 vormt dit 42.8% van de totale kosten. Deze kosten zijn dit jaar gegroeid
door de herziening van de salarissen van het personeel. De uitgaven voor de
Landbouwschool (€30.776,07) bedragen 27.4% van de totale kosten. Deze kosten zijn dit
jaar sterk gestegen mede door de herziening van de salarissen (€8.718,58) en het hek
(€11.159,30), wat voor de veiligheid dient, is gebouwd.
De €13.175,07 uitgegeven voor interne activiteiten vormen 11.7% van de totale kosten. Hier
is de MOET-week uiteraard de grootste kostenpost, in totaal €11.159,30. De MOET-week
kosten post is gegroeid door de vele artiesten die kwamen dit jaar. Dies (€2.015,77) zijn ook
grote posten die voornamelijk georganiseerd worden om (grote) donateurs te bedanken. Er
zijn echter mooie resultaten behaald bij interne activiteiten, wat uiteindelijk heeft
geresulteerd in een winst op interne activiteiten van €9.539.24.
Tot slot bedragen de representatiekosten (€5.020,17) en overige kosten (€7.815,26)
respectievelijk 4,4% en 6,9% van alle kosten. Vergoeding voor de vliegtickets voor
werkbezoeken vormt grotendeels de representatiekosten. Deze zijn dit jaar ook
toegenomen door een extra vergoeding beschikbaar te stellen voor de Franstaligen in het
Bestuur 2018. Het is essentieel voor de vooruitgang en de continuïteit van stichting M.O.E.T.
dat er minimaal 2 keer per jaar een werkbezoek wordt gepleegd en het is daarbij
noodzakelijk dat daar minstens één Franssprekende bestuurder mee gaat.

Overige kosten komen neer op €6.159,19. De bankkosten (€3.756,67), het onderhouden en
opzetten van de nieuwe website (€2.833,83) en het Exact boekhoudprogramma (€550,37)
vormen grotendeels de overige kosten.
Onder de streep noteren we een Verlies van €493,78 dat brengt hiermee de Winst- en
Verliesrekening op een totaal van €112.296,47.

Balans 2018
De totale balanswaarde in 2018 bedraagt €199.528,24 De balanswaarde is in 2018 licht
gedaald, dit komt door het verlies dat is geleden. De balanswaarde is uit de volgende debet
en credit saldi opgebouwd.
DEBET
De Transitoria bestaan uit vorderingen die niet vallen onder de posten bij kortlopende
vorderingen en die in 2018 zijn binnengekomen maar vallen onder het boekjaar van 2017 en
2016. De kortlopende vorderingen vormen de debiteurenlijst op 31-12-2018. Deze bestaat
uit (oud) MOET-bestuurders die hun reiskosten of hun kosten voor deelname aan interne
activiteiten nog moesten afbetalen. Dit brengt de debiteurenlijst op € 5.990,09. Het feit dat
de kortlopende schulden veel hoger zijn dan in vergelijking met vorig jaar (€1.233,02) komt
voornamelijk door de kosten die het bestuur heeft gemaakt in de MOET-week.. Daarnaast is
er veel geld voorgeschoten door stichtingen M.O.E.T. voor de reis in januari. De kortlopende
schulden zijn een aandachtspunt voor de volgende Penningmeester.
De liquide middelen bedragen €195.601,38 waardoor Stichting M.O.E.T. een aanzienlijk
bedrag op de spaarrekening heeft staan. Dit is jaren geleden voor een groot gedeelte
gereserveerd voor de Landbouwschool en dient tevens als reserve voor de huidige
projecten, mocht daar onverwachts iets misgaan. Aangezien het lastig is om de projecten en
de scholen te verzekeren in Burkina Faso is ervoor gekozen om genoeg liquide middelen
hiervoor aan te houden en zijn er sinds 2013 voorzieningen ingesteld, zie CREDIT. We
kunnen concluderen dat de stichting een zeer sterke financiële positie heeft. Met de liquide
middelen is dus altijd rekening gehouden met het investeren in een nieuwe school en
onvoorziene omstandigheden in zowel de politiek als het klimaat in Burkina Faso.
CREDIT
Het totaal aan eigen vermogen bedraagt €81.018,30 Zoals vermeld zijn er sinds 2013
voorzieningen ingesteld om rekening te houden met verschillende noodsituaties. Op 31-122018 zijn de voorzieningen uitgesplitst over de landbouwschool €57.800,00-, de

ambachtsschool €44.500,00- en overige voorzieningen €15.931,47. Tot slot heeft stichting
M.O.E.T. geen openstaande schulden aan derde.
Het totaal aan passiva met het resultaat hierbij opgeteld brengt ons weer op de totale
balanswaarde van €199.528,24.

Afsluiting
Net zoals voorgaande jaren staat Stichting M.O.E.T. er financieel sterk voor. De absolute
donateursinkomsten vertonen nog steeds een stabiele groei en vormen het belangrijkste
fundament voor de stichting. Door het steeds professioneler organiseren van interne
activiteiten en door de groeiende naamsbekendheid van stichting M.O.E.T. worden deze
activiteiten niet alleen beter of groter in omvang, maar worden hierbij ook mooie resultaten
geboekt. Dit jaar stond voornamelijk in het teken van het verbeteren van onderwijs voor
stichting M.O.E.T. Het feit dat er voorzieningen zijn, laat zien dat stichting M.O.E.T. rekening
houdt met risico’s die projecten in Afrika met zich meebrengen en dat er genoeg gelden zijn
om deze verbeteringen te kunnen realiseren.
Casper van Soest
Penningmeester bestuur Stichting M.O.E.T. 2018

