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Beste lezer,  

Hierbij treft u het financieel jaarverslag van 2019 aan van de stichting Met Onderwijs Een 

Toekomst (M.O.E.T.). Dit verslag geeft alle financiële cijfers van het jaar 2019 weer en zijn 

onder verantwoordelijkheid van Jan Gmelich Meijling tot stand gekomen en goedgekeurd 

door de raad van toezicht (C. Steijn, B. Bekkering, A. Elbers, L. de Koning, G. Arts en H. van 

Manen).  

Met vriendelijke groet,  

 

J. J. C. Gmelich Meijling 

Penningmeester stichting M.O.E.T. 2019 

A. Elbers  

Namens de raad van toezicht stichting M.O.E.T. 2019  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

WINST- EN VERLIESREKENING 2017  

   2019  

   Eindsaldo (Debet)  Eindsaldo (Credit)   

Opbrengsten     

Donateurs    100.684,00  

Schenkingen    2.500,00 

Interne Activiteiten    40.547,98 

     

Totaal: Opbrengsten     143.731,98  

Kosten      

Overige bedrijfskosten en verkoopkortingen  10,00   

Storno  12.604,00    

Afrika Ambachtsschool  46.279,08   

Afrika Landbouwschool  18.506,83    

Interne Activiteiten  24.128,67    

Representatie  5.561,79    

Overige kosten  7.068,84    

Totaal: Kosten  114.149,21    

Resultaat  29.707,47   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

BALANS 2019 

  

 Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit) 

Balans    

   

Activa   

Transitoria 18.700,77   

Kortlopende vorderingen 8.290,65  

Liquide middelen 189.647,39   

   

Totaal Activa: 216.638,81  

   

Passiva   

Eigenvermogen  85.116,56  

Voorzieningen  101.814,78  

Schulden  0 

   

Totaal Passiva:  186.931,34 

   

Resultaat   29.707,47 

   

   

Totaal balans 216.638,81 216.638,81 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



Toelichting financieel jaarverslag 2018  

Winst- en verliesrekening  

Het jaar 2019 is afgesloten met een eigen vermogen van €85.116,56 en heeft een totale                
balanswaarde van €216.638,81. Er is een winst gerealiseerd van €29.707,47 Hieronder zal ik             
toelichten hoe de winst 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 €100.684,00 de grootste              
opbrengsten, namelijk 70% van de totale opbrengsten. Dit is net voornamelijk hoger uitgevallen dan              
vorig jaar doordat er vorig jaar een incasso was gemist die dit jaar wel gedaan is. Ook is er een lichte                     
stijging in het aantal donateurs geweest. De rest van de inkomsten komen uit interne activiteiten en                
overige schenkingen. De donateursinkomsten en storno’s van de afgelopen 4 jaren zijn hieronder             
weergegeven:  

  2019 2018 2017  2016  

Donateursinkomsten  100.684,00 € 88.075,50 € 90.343,10  € 86.694,88  

Storno’s  12.604,00 € 7.386,00 € 5.119,74  € 6.114,46  

Netto Donateursinkomsten  88.080,00 € 80.689,50 € 85.223,36  € 80.580,42  

  

Opbrengsten door interne activiteiten bestaat voor het grootste gedeelte uit de inkomsten van de               
MOET-week (€23.448,66), een jaarlijkse week die georganiseerd wordt om de huidige donateurs te             
bedanken, nieuwe donateurs binnen te halen en de stichting te promoten. De opbrengsten vloeien              
voort uit een verhoging van de bierprijs en een veiling. Dit jaar was er een erg goede opkomst wat                   
zorgde voor een goede baromzet van €11.226,80.  

Verder heeft de stichting zich nog zo veel mogelijk in de andere feestweken geprobeerd te mengen                
met als voornaamste doel om naamsbekendheid hoog te houden, maar ook om geld in te zamelen.                
De zogenaamde NIA-week en SAO-week is hiermee €1.197,38 opgehaald 

De overige interne activiteiten betreffen sponsor sportevenementen zoals de jaarlijkse amsterdamse           
marathon (€10.078,38) en een nieuwe activiteit, de ringvaart (€5.823,56). 

 

 

 

 

 

 

 

  



UITGAVEN  

De stornokosten zijn aanzienlijk hoger uitgevallen aangezien er veel vaker handmatig werd             
teruggeboekt door donateurs in vergelijking met voorgaande jaren. Naar verwachting kwam dit            
onder andere omdat veel nieuwe donateurs een te hoog bedrag hadden ingevuld voor hun              
maandelijkse donaties. Dit hebben we nu in volgende jaren proberen te voorkomen hoge             
gesuggereerde bedragen weg te halen van het donatieformulier. Daarnaast zal het vaker opschonen             
van de donateurslijst dit ook kunnen voorkomen.  
 
De grootste kostenpost van stichting M.O.E.T. zijn de twee scholen in Burkina Faso. Dit jaar betreft                
dat 58% van de uitgaven. De Ambachtsschool is de grootste kostenpost met een bedrag €46.279,08.               
Deze kosten zijn dit jaar gegroeid door de herziening van de salarissen van het personeel. Verder zijn                 
er ook investeringen gedaan in het verbeteren van het onderwijs door een nieuw vak op te zetten. 
 
De uitgaven voor de Landbouwschool zijn met €18.506,83 aanzienlijk lager. Dit komt onder andere              
door het feit dat de school nog steeds in beginnende fase is en er minder vaste kosten aan vast                   
zitten. Er werken nog minder leraren en er zijn ook nog minder studenten. Er is dit jaar wel                  
geïnvesteerd in de landbouwschool door het plaatsen van een toezichthoudende directeur en            
verbetringen van  de faculteiten. 
 
De €24.128,67 uitgegeven voor interne activiteiten vormen 22% van de totale kosten. Hier is de               
MOET-week de grootste kostenpost, in totaal €14.417,70. De MOET-week kosten post is gegroeid             
door de vele artiesten die kwamen dit jaar, uitgebreidere versiering en overige activiteiten. Deze              
kosten zijn echter wel in balans gebleven met de extra opbrengsten om zo op een vergelijkbaar                
resultaat uit te komen als voorgaande jaren. Daarnaast zijn de kosten van de marathon aanzienlijk               
gestegen vergeleken met het jaar ervoor door de extra startbewijzen die gekocht moesten worden. 

Tot slot bedragen de representatiekosten €5.561,79 wat voor 4,9% van de totale uitgaven geldt.              
Deze bestaan voornamelijk uit de gedeeltelijke vergoeding van de reiskosten van de bestuursleden             
voor hun bezoeken aan de scholen. De verdere kosten bestaan uit de kosten voor de solicitaties van                 
nieuwe bestuursleden, vergaderingen met de Rvt en vergaderingen met derden.  

De overige kosten komen neer op €7.068,84. De bankkosten (€5.717,33), zijn gestegen t.o.v. vorig              
jaar door de toename van het aantal storneerders. De verdere kosten bestaan uit de kosten voor de                 
website, het boekhoudprogramma, de cloud storage, ANBI en de KvK.  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  



 

Balans 2019 

De totale balanswaarde in 2019 bedraagt €216.638,81 De balanswaarde is in 2019             
gestegen met 6,69%. Dit komt voornamelijk door het grotere aantal interne activiteiten.  

DEBET   

De Transitoria bestaan uit vorderingen die niet vallen onder de posten bij kortlopende              
vorderingen en die in 2019 zijn binnengekomen maar vallen onder het boekjaar van 2018 en               
2017. De kortlopende vorderingen vormen de debiteurenlijst op 31-12-2019. 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 € 8.290,65. Het feit dat              
de kortlopende schulden hoger zijn dan in vergelijking met vorig jaar (€5.950,28) is te wijten               
aan het feit dat er niet genoeg schulden van vorige besturen zijn afgelost dit jaar. Er zijn                 
afbetalingsregelingen getracht te bereiken met vorige bestuurders maar die zijn niet altijd            
even succesvol tot stand gekomen.  

De liquide middelen bedragen €189.647,39 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. Deze voorzieningen zijn dit jaar ook gebruikt voor het             
vervangen van de zonnecellen op de landbouwschool. Deze waren beschadigd door een            
blikseminslag. Om dit te bekostigen is €16.116,69 uit de voorzieningen voor de            
landbouwschool gehaald. 

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 €85.502,23 Zoals vermeld zijn er sinds 2013              
voorzieningen ingesteld om rekening te houden met verschillende noodsituaties. Op          
31-12-2018 zijn de voorzieningen uitgesplitst over de landbouwschool €41.383,31, 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 €216.638,81. 

  

  

  

  



 

Afsluiting   

Stichting M.O.E.T. is financieel gezien erg gezond. De donateurs inkomsten blijven met elk jaar 
groeien. De interne activiteiten, die als primaire doel naamsbekendheid promoten hebben, blijven 
ook nog winstgevend te zijn.  

De goed gevulde voorzieningen hebben dit jaar ook bewezen van essentieel belang te zijn na de 
blikseminslag op de landbouwschool. Met de tumulte tijden waarin Burkina Faso zich momenteel 
bevindt is het belangrijk om op het ergste voorbereid te zijn. Echter geeft het positieve resultaat ook 
mogelijkheden om andere plannen in werking te stellen met oog op de toekomst. Het groeiende 
eigen vermogen geeft de mogelijkheid om meer te investeren in het huidige onderwijs of om nieuwe 
projecten te starten. 

Dit jaar zijn er op beide scholen investeringen gedaan om het onderwijs te verbeteren wat in 
overeenstemming was met ons doel voor dit jaar. Verder hebben de extra middelen, die toebedeelt 
werden aan interne activiteiten, ook voor een hogere opkomst gezorgd. Dit heeft naast hogere 
opbrengsten ook geholpen om stichting M.O.E.T. gedurende het hele jaar in de spotlight te houden.  

Natuurlijk blijft het hoofddoel van de stichting om kinderen een toekomst te bieden door middel van 
onderwijs. Hopelijk gezonde financiële situatie zich voortzetten en kunnen we de kinderen steeds 
beter helpen. 

 

Jan Gmelich Meijling 

Penningmeester bestuur Stichting M.O.E.T. 2019 

  

   

  

  


