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Voorwoord 
 

Het schooljaar 2011-2012 ligt inmiddels al weer ruim achter ons. Een jaar waar Stichting ESM in het 

leven is geroepen om de Ebenezerschool te ondersteunen vanuit Nederland. Het was een pittige 

start waarbij veel van ons gevraagd werd.  

Maar we mogen wel zeggen, samen met de naam van de school “Eben-Haezer: Tot hiertoe heeft de 

HEERE ons geholpen”.  

Dit jaarverslag geeft een overzicht wat er het afgelopen jaar gebeurde binnen stichting ESM. 

Namens het bestuur van de Stichting ESM, 
 
Richard van Bree – Voorzitter 
Januari 2012 
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1 De organisatie 
Na een periode van wikken en wegen was het dan eindelijk zover: begin 2012 werd Stichting 

Ebenezer School Malawi (ESM) opgericht. 

1.1 Geschiedenis van de Ebenezerschool 
De Ebenezerschool is van start gegaan in april 2008 met twee kleuterklassen en twee Nederlandse 

vrijwilligsters als leerkrachten. De school is opgericht door Willeke Ter Haar en is tevens onze 

contactpersoon ter plaatse. 

Op Nkhoma, het dorpje waar de Ebenezerschool staat, kwam een steeds dringender vraag naar goed 

onderwijs. De lagere school die door de regering behoort onderhouden te worden, heeft overvolle 

klassen en leerkrachten die niet 

gemotiveerd zijn. Er zijn nauwelijks 

schoolmaterialen beschikbaar en de klassen 

zijn niet ingericht met de juiste 

lesmaterialen om goed onderwijs te geven. 

Het werd volgens Willeke Ter Haar hoog 

tijd voor een privéschool waar ouders weer 

schoolgeld moeten betalen, de klassen 

kleiner zijn, waar lesmaterialen zijn en 

ouders dus mogen verwachten dat hun 

kinderen goed christelijk onderwijs 

ontvangen. 

1.2 Stichting ESM opgericht 
Stichting Ebenezer School Malawi (ESM) is opgericht om de Ebenezerschool financieel en technisch 

te ondersteunen vanuit Nederland. Er is er eerst geprobeerd het project onder te brengen bij huidige 

ontwikkelingsorganisaties. Hierbij denken we aan Woord&Daad, Bijzondere Noden van de 

Gereformeerde Gemeente en stichting MMWT uit Houten. Echter zagen geen van deze organisatie 

kans om dit project te helpen om diverse redenen. Daarom is besloten om een nieuwe, kleine 

stichting op te zetten om de Ebenezerschool in Malawi vanuit Nederland te ondersteunen. Officieel is 

stichting ESM van start gegaan op 23 januari 2012.  

1.3 Het bestuur 
Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit: een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. Het bestuur bestaat uit drie leden: 

1. Dhr. D.R. van Bree: voorzitter 
2. Dhr. W. Mulder: secretaris 
3. Dhr. H.C. van Vliet: penningmeester 

 
Alle bestuurders zijn voor een kortere of langere periode in Malawi geweest. Dit maakt het 
makkelijker om de zaken vanuit de context te bekijken.  
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1.4 Vergaderingen 
Het afgelopen jaar zijn er vier vergaderingen geweest, waarvan er twee zijn gehouden voordat de 
stichting officieel was. Er werden o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 Hoe het sponsorprogramma vanuit Nederland op te zetten en te begeleiden; 
 Wijzigingen m.b.t. de huidige website; 
 Hoe gaan we geld ophalen voor de school; 
 De aanvraag voor een ANBI-status, met bijbehorende zaken als het meerjaren beleidsplan; 
 Het bouwproject, verwachte planning van de bouw en benodigde financiële middelen; 
 Uitbreiding van het huidige bestuur. 

 

1.5 Contacten 
Het is belangrijk om als organisatie contact te houden met de lokale vertegenwoordigers in het land 

waar het project zich bevindt. Doordat we allen als bestuur Willeke Ter Haar persoonlijk eens hebben 

ontmoet, zijn de contacten die we vaak per e-mail of per telefoon hebben goed. Zij houdt ons 

voortdurend op de hoogte van het wel en wee op de Ebenezerschool en over het land Malawi zelf.  

Het afgelopen halfjaar was voor Malawi erg spannend. Nog voor het 

overlijden van de huidige president Mutharika, was het erg onrustig in 

Malawi vanwege zijn politieke macht. Echter overleed de president en 

volgde Joyce Banda de president op. Daarna keerde de rust weer terug in 

het land.  
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2 Resultaten 
Een terugblik op het afgelopen halfjaar. De bouw mocht goede vorderingen maken en het 

sponsorprogramma nam concrete vormen aan en zal vanaf september 2012 ingang worden gezet. 

2.1 Bouwproject 
De uitbreiding van de Ebenezerschool ging ook dit afgelopen jaar door. 

In samenwerking met de lokale bouwlieden onder leiding van Enoch, 

begeleidde Ken Cross (afkomstig uit Zuid-Afrika) het project voor een 

lange tijd. De leidraad voor het bouwproject is het masterplan. In het 

masterplan is aangegeven wat de uitbreiding inhoudt en wat het 

ongeveer gaat kosten. Dit plan wordt regelmatig geactualiseerd.  

Het afgelopen schooljaar 2011-2012 is er het volgende gebeurd: 

 Schoolblok 3 werd begin september 2011 in gebruik genomen; 

 Schoolblok 4 is in de afrondingsfase en zal eind 2012 in gebruik 

worden genomen; 

 Het eerste personeelshuis werd per mei 2012 in gebruik 

genomen. Op dit moment wonen er twee leerkrachten in. 

 

2.2 Sponsorprogramma 
Het sponsorprogramma wordt vanuit Nederland door stichting ESM geregeld. Voor mensen buiten 

Nederland gaat dit via Willeke Ter Haar in Malawi.  

Tot 31-07-2012 zaten er 122 kinderen op de 

Ebenezerschool. De meeste kinderen 

werden gesponsord. Een overzicht:  

 60 kinderen werden gesteund 

vanuit Nederland door 34 sponsors; 

 53 kinderen werden gesteund 

vanuit de rest van de wereld; 

 9 kinderen hadden het afgelopen 

schooljaar geen sponsor.  
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3 Financieel balans 

3.1 Beleid 
Een samenvatting van de belangrijkste punten uit het beleidsplan van stichting ESM op financieel 

terrein: 

 De stichting heeft geen winstoogmerk. De opbrengst komt geheel ten goede van de 

doelstelling van stichting ESM.  
 Het vermogen van de stichting wordt opgebouwd uit verkregen geldmiddelen.  

 De penningmeester beheert in samenwerking met de andere bestuursleden het vermogen 

van de stichting. De bestuursleden mogen niet beschikken over het vermogen van stichting 

ESM alsof het zijn eigen vermogen is. De penningmeester handelt altijd namens de stichting 

onder toeziend oog van de overige bestuursleden. 

 Omdat deelname aan de stichting op vrijwillige basis is, wordt er geen loon of beloning 

uitgekeerd aan het bestuur. 

 Ook wordt voor het rijden naar de plaatsen van vergaderingen en dergelijke, geen 

kilometervergoeding uitgekeerd. Dit om de kosten voor de stichting zelf zo laag mogelijk te 

houden en zo het bestede percentage van het gedoneerde geld zo hoog mogelijk te houden. 

Stichting ESM streeft er naar dit minimaal boven de 90% te houden. 

Per 23 januari 2012 is Stichting ESM aangemerkt als ANBI (=Algemeen Nut Beoogde Instelling).   

3.2 Werkkapitaal 
Het werkkapitaal van de stichting bestaat uit: 

 Rente op spaarrekening; 

 Inkomsten uit giften, met als bestemming: 

o Het bouwproject; 

o Het sponsorprogramma, betreft éénmalige giften; 

o Algemene kosten. 

 Inkomsten vanuit acties; 

 Inkomsten uit het sponsorprogramma; 

 Subsidies; 

 Overige inkomsten. 

Opmerking: De meeste sponsorgelden voor het schooljaar 2011-2012 van het sponsorprogramma 

waren al betaald door de Nederlandse sponsors, via stichting MMWT naar Malawi; 

3.3 Vermogen 
De volgende balans geeft de financiële situatie van de stichting weer op 31-07-2012. Over het 

algemeen wordt geld door geldverstrekkers uitgekeerd ten behoeve van een bepaald doel. Daarom 

staat dit geld te boek als “gereserveerd vermogen”. 
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In het boekjaar 2011-2012 zijn er inkomsten en uitgaven geweest. Het verschil tussen de inkomsten 

en uitgaven, vormt samen met het vermogen van het voorgaande boekjaar, het nieuwe vermogen 

van dit boekjaar. De opbouw van dit vermogen is schematisch hieronder weergeven. 

 

3.4 Inkomsten en uitgaven 
De stichting is op 23-01-2012 begonnen met het innen van geld via giften. Het eerste financiële 

boekjaar is vastgesteld voor de periode van 23-01-2012 tot en met 31-07-2012. Per 12-03-2012 heeft 

Stichting ESM een bankaccount bij de Rabobank. In deze periode is het vermogen van de stichting 

met € 1640,04 toegenomen. Op 31-07-2012 stond dit bedrag op de rekening van de stichting. Er is 

geen sprake van contant geld in de kas. 

Een overzicht van de inkomsten en uitgaven*: 

 
*Posten met een nul waarde zijn buiten beschouwing gelaten. 

Het resultaat bestaat uit: inkomsten in mindering gebracht met de uitgaven van de stichting van de 

bovengenoemde periode, met de daarbij behorende definiëring en het procentuele aandeel. Vanuit 

de voorgaande periode is geen budget/gegevens beschikbaar.  

Het bestedingspercentage was 97,6%. Het streven was minimaal 90%, dit is dus ruimschoots behaald. 

Dit betekent dus dat van elke euro die wordt gegeven, er werkelijk €0,976 aankomt in Malawi 

Er zijn geen kosten geweest dan de kosten van de Rabobank. Alle middelen die gemoeid waren met 

het opstarten van de stichting zijn allemaal geschonken door de bestuursleden.  

 

Liquide middelen Eigen vermogen

Bank 1.640,04€  Gereserveerd vermogen adoptie 600,00€      

Gereserveerd vermogen bouw 1.040,04€  

Algemene reserve -€             

Totaal 1.640,04€  1.640,04€  

Balans per 31-7-2012

Debet Credit

23-1-2012 % 31-7-2012 %

1226.21.468 Rabobank -.-  € 1.640,04 100%

-.-  € 1.640,04 100%

-.-  € 1.640,04 100%

Vermogen

Totaal

Toename van het vermogen

Inkomsten % Uitgaven %

I.AD Adoptiebetalingen  €    600,00 36%

I.GI Giften bouw  € 1.080,00 64%

U.I Kosten internetbankieren  €      39,96 100%

 € 1.680,00 100%  €      39,96 100%

 € 1.640,04 

Totaal

Netto Resultaat

Resultaat


