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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Het is voor ons een voorrecht dat wij vanuit onze Westerse 
comfortzone elke keer weer een stap mogen zetten in een 
wereld die in ontwikkeling is. Er zijn duidelijke verschillen 
tussen nu en vier jaar geleden toen de stichting is opgericht.  
Ondanks de goede ontwikkelingen blijft Malawi het armste 
land van de wereld. Om enkele voorbeelden te noemen: op 
Ebenezer school krijgen de leerlingen computerles, terwijl ze 
thuis niet eens allemaal elektriciteit hebben. De rijke 
Malawiërs kunnen eten in een restaurant, terwijl er leerlingen 
op school ontbijt krijgen omdat dat er thuis niets is. 
 
Het bestuur van Stichting ESM heeft zich ook afgelopen jaar 
ingezet om het motto ‘Goed onderwijs is het begin van 
armoedebestrijding’ in praktijk te brengen. Wij zijn allemaal 
afhankelijk van de Heere God die zegent en geeft wat nodig 
is, zoals Hij ook belooft in Zijn woord.  

 
Bid, en u zal gegeven worden. … Als u die slecht 
bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, 
hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, 
goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. 
(Mattheus 7: 7,11) 
 

In het jaarverslag kunt u lezen wat Stichting ESM afgelopen 
jaar heeft gedaan voor Ebenezer School mede dankzij steun 
van onze sponsors en vrijwilligers. 
 
Namens het bestuur van de Stichting ESM, 

 
  
 
 

Richard van Bree - Voorzitter 
17 januari 2017 
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1 Organisatie 

1.1 Hoe Ebenezer School begon 
Ebenezer Institute of Learning (Ebenezer School) is 
van start gegaan in april 2008 met twee 
kleuterklassen en twee Nederlandse vrijwilligsters 
als leerkrachten. De school is opgericht door 
Willeke ter Haar in samenwerking met betrokken 
Malawiërs. 
 

In Nkhoma, het dorp waar de Ebenezer School 
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 de klassen kleiner zijn, waar 
lesmaterialen aanwezig zin en waar ouders schoolgeld voor moeten betalen.  Zo mogen ouders dus 
verwachten dat hun kinderen goed christelijk onderwijs ontvangen.  

1.2 Stichting ESM opgericht 
Stichting Ebenezer School Malawi (ESM) is opgericht bij notariële akte op 23 januari 2012. Stichting 
ESM is opgericht om de Ebenezer School financieel en technisch te ondersteunen vanuit Nederland.  

1.3 Het bestuur en vrijwilligers 
Het dagelijks bestuur van Stichting ESM bestond afgelopen jaar uit de volgende leden: 
Richard van Bree voorzitter  vanaf 23-01-2012 
Wiljan Mulder  secretaris  vanaf 23-01-2012 
Reinier van Vliet  penningmeester  vanaf 23-01-2012 
Christian van Esch algemeen lid  vanaf 29-11-2013 
 
Naast het bestuur zijn er ook een aantal vrijwilligers actief voor Stichting ESM. 
 Aline Hanskamp versterkt het team als sponsorcoördinator.  
 Jan Top versterkt het bouwteam bij de werkvoorbereiding van de bouwwerkzaamheden.  
 Klaasje Kooiker ondersteunt ons met onze financiële administratie.  

1.4 Werkbezoek in Malawi 
Dit jaar zijn er geen werkbezoeken afgelegd. Contact met het schoolbestuur ter plaatse verliep via 
digitale communicatiestructuren. In voorjaar van 2017 hopen we als bestuur het werkveld weer te 
bezoeken. Dit zal vooral in het kader staan van nieuwe samenwerkingsafspraken voor de toekomst en 
voortgangscontrole van de bouw. 

 
 

1.5 PR Stichting ESM 
Door middel van onze website (stichtingesm.nl), digitale nieuwsbrieven en onze Facebookpagina 
(facebook.com/EbenezerSchoolMalawi) houden we onze achterban op de hoogte. 
Sponsors en betrokkenen ontvingen het afgelopen jaar drie nieuwsbrieven (per e-mail). We proberen 
eens per kwartaal een nieuwsbrief te verspreiden met het laatste nieuws vanuit Malawi.  
Daarnaast sturen we per post de sponsors van een kind, een foto en eventueel een persoonlijke 
boodschap van het sponsorkind. We merken dat dit erg wordt gewaardeerd. 

1.6 Comité van aanbeveling 
Ds. W. Meijer (Tholen) en Ds. C.G. Vreugdenhil (Houten) bevelen onze stichting van harte aan.   
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2 Resultaten 
We blikken dankbaar terug op wat de Heere ons gaf het afgelopen schooljaar. De bouw en uitbreiding 
van de Ebenezer School mocht goede vorderingen maken. Daarnaast mocht het aantal sponsors dat 
een kind sponsort toenemen. 

2.1 Bouwproject 
Dit jaar mocht het eerste schoolgebouw (schoolblok 7) van de extra uitbreiding in gebruik worden 
genomen. Ookkonden de derde twee-onder-één kap woning in gebruik genomen worden.. Hiermee 
komt het aantal woningen voor leerkrachten op 6 woonruimtes. 

2.1.1 Leidraad bouwproject 

Het masterplan van 2010 is het leidraad voor de bouwwerkzaamheden. In het masterplan is 
aangegeven wat de uitbreiding inhoud en wat het ongeveer gaat kosten. 
Dit masterplan is bijna voltooid, op de bouw van de activiteitenruimte na. Met het schrijven van dit 
jaarverslag is inmiddels een start gemaakt met de bouw hiervan.  

2.1.2 Extra uitbreiding schoolgebouwen 
Het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen en daarom 
is door het schoolbestuur in 2015 besloten de school uit te breiden tot 540 kinderen. Dit betekent 
dubbele klassen vanaf Reception klas (kleuterklas) tot en met Grade 5 (groep 7). 
Dit resulteert in de bouw van 3 extra schoolblokken (7, 8 en 9) met in totaal 8 klaslokalen, toiletten, 
kantoorruimte en een magazijn. 

2.1.3 Samenwerking op lokaal niveau 

De bouw en uitbreiding van de school moet een project zijn van de lokale bevolking. Dit doen we door 
samen te werken met de lokale bevolking. We kopen de bouwmaterialen zoveel mogelijk lokaal en 
laten de bouwwerkzaamheden uitvoeren door lokale bouwlieden. Hiermee stimuleren we de lokale 
economie en voorkomen hoge transport- en importkosten van bouwmaterialen. 
Door de samenwerking met de plaatselijke bevolking was het mogelijk om circa 25 mannen (gezinnen) 
te voorzien van een inkomen.   

2.1.4 Coördinatie  

Ook dit jaar stond de bouw onder toeziend oog van een projectbegeleider i.s.m. Enock Singa die al 
jaren de bouw begeleidt. Het afgelopen jaar hadden we twee bouwbegeleiders die het werk als 
vrijwilliger uitvoeren:   

 Dick van de Velde (Nederland), mei 2015 – oktober 2015 en maart 2016 – mei 2016. 
Begeleiding van bouw: Personeelshuis 3 en schoolblok 7; 

 Gerwin Habermehl (Nederland), mei 2016 – augustus 2016.  
Begeleiding van bouw: schoolblok 7 en hekwerk rondom het schoolterrein. 

 
De hulp van deze bouwvrijwilligers is voor ons als stichting van grote waarde. Zij houden toezicht en 
begeleiden de bouw, maar geven de bouwvakkers ook een opleiding om een kwalitatief goed gebouw 
neer te zetten. 
 
Tussen eind oktober 2015 en februari 2016 (regenseizoen) vonden er geen bouwactiviteiten plaats. 

2.1.5 Uitgaven 

Stichting ESM besteedde het afgelopen jaar € 55.000,- aan de bouw en onderhoud 
van de Ebenezer School. Daarnaast werden de fondsen aangevuld vanuit Canada. 
Onder andere de Canadese organisatie Stand As One Ministry (SAOM) is hierin een 
belangrijke partner (www.standasoneministry.com). 

http://www.standasoneministry.com/
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2.1.6 Oplevering - Personeelshuis 3  

De bouw van het derde personeelshuis (twee-onder-één kap) is voltooid in oktober 2015 en is reeds in 
gebruik genomen door leerkrachten van de school.  
Nieuw in deze woningen is dat het plafond is geïsoleerd (tegen de hitte) en de woningen zijn voorzien 
van een Solar-Geyser (Boiler op zonne-energie). Hierdoor is het mogelijk altijd de beschikking te 
hebben over warmwater. Door de vele stroomstoringen die het land treft is dat geen overbodige luxe. 
Ook kost het de docenten niets extra’s, wat ze erg waarderen.  
 

  
 
Dit huis is voor 52% gefinancierd door Arnie J. Charbonneau uit Canada (via SAOM) en 48% door 
Stichting ESM. Uiteindelijk vielen de kosten lager uit dan begroot. De totale uitgaven lagen afgerond 
op € 45.500,-.  

2.1.7 Waarom huizen bouwen? 

Zonder goede leerkrachten is het onmogelijk goed onderwijs aan te kunnen bieden. Daarom wil de 
Ebenezer School het werken op de school aantrekkelijk maken, zodat goede leerkrachten lang 
verbonden mogen blijven met de school. Het is daarom erg belangrijk dat er personeelshuizen 
gebouwd worden, omdat er in het dorp Nkhoma al jarenlang een woningtekort is. Naast de bouw van 
de school, draagt de bouw van een personeelshuis dus ook mee aan de kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs.  

2.1.8 Hekwerk rondom schoolterrein 

Om het schoolterrein af te sluiten en te beveiligen is er dit jaar gestart met de bouw van een hek 
rondom het schoolterrein. 
Dit projectonderdeel wordt gefinancierd vanuit familie Provost uit de Verenigde Staten. Zij stellen 
hiervoor US $ 5.000,- beschikbaar. 
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2.1.9 Oplevering - Schoolblok 7 

Het zevende schoolblok is het eerste van de drie gebouwen van de tweede uitbreiding van de 
Ebenezer School. Het gebouw omvat twee klaslokalen, kantoor- en opslagruimte en toiletten. De 
toiletten bestaan uit zogenaamde ECO-toiletten. Het betreft hier een pilot welke bij goede resultaten 
verder zal worden toepast bij nog te bouwen toiletten.  
Schoolblok 7 is volledig gesponsord door beschikbare fondsen vanuit Stichting ESM. De totaal uitgaven 
voor de bouw bedroeg, afgerond, € 49.300,- 
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2.2 Sponsorprogramma 
Door het sponsorprogramma worden de kosten om de school draaiende te houden gedekt. Denk 
hierbij aan personeelskosten, schoolmaterialen, lesboeken en rekeningen van stroom en water. Een 
overzicht van het sponsorprogramma in cijfers, per 31-07-2016: 
 

 

2.2.1 Toelichting  
 Voor € 17,50 per maand is het mogelijk één kind te sponsoren, daarnaast is er een mogelijkheid 

om met twee sponsors één kind te sponsoren voor € 8,75 per maand.  
 Per jaar komen er ca. 60 kinderen bij (twee volle klassen). Tussen de start- en einde schooljaar is 

het aantal leerlingen met 10 afgenomen. Vaak zijn familieomstandigheden of een nieuwe baan 
elders van ouders de oorzaak hiervan. Dit is niet altijd een leuke boodschap aan sponsors, maar is 
wel de realiteit in Afrika.  

 Het afgelopen jaar nam het aantal gesponsorde kinderen vanuit Nederland toe tot ruim 100. De 
overige kinderen worden gesponsord vanuit o.a. Canada, Duitsland, Luxemburg, Verenigde 
Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. 

 Sinds januari 2014 ontvangen een aantal leerlingen op 
school elke ochtend Likuni Phala. Deze voedzame 
maïspap is aangevuld met noodzakelijke mineralen en 
vitamines.  
Afgelopen jaar is dit aantal toegenomen met 7 leerlingen 
met in totaal 19 leerlingen (7% van leerlingen). De 
kosten van dit voedingsprogramma worden betaald 
vanuit het sponsorprogramma.  

  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Aantal kinderen op school 122 150 181 222 274

Gesponsorde kinderen 113 140 177 222 264

Gesponsord vanuit Nederland 60 75 74 85 101

Aantal sponsors in Nederland 34 51 52 59 74

Het sponsorprogramma in cijfers
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3 Jaarrekening 
Dit financieel verslag geeft een verantwoording van de inkomsten en uitgaven van Stichting ESM. Het 
vijfde financiële boekjaar is vastgesteld voor de periode van 01-08-2015 t/m 31-07-2016.  

3.1 Werkkapitaal 
Het werkkapitaal van de stichting bestaat uit: 

 Rente op spaarrekening; 
 Inkomsten uit het sponsorprogramma; 
 Inkomsten uit giften; 
 Inkomsten uit acties. 

 
Betalingen naar Malawi worden een paar keer per jaar gedaan. Betalingen voor de bouw worden 
overgemaakt naar de bankrekening voor de bouw en betalingen voor sponsoring en overige 
onderwijsactiviteiten worden overgeboekt naar de “onderwijs” bankrekening. Op deze manier is er bij 
de school een betere monitoring van de fondsen mogelijk. 

3.2  Balans 
De balans geeft de financiële situatie van de stichting op 31 juli van het boekjaar weer.  

 
 
Toelichting op de balans: 
 Over het algemeen worden bedragen door donateurs overgemaakt voor een bepaald doel. Deze 

bedragen worden weergegeven als gereserveerd vermogen.  
 De sponsorbedragen voor adoptie zijn € 200 per kind per jaar. Bij automatische incasso wordt een 

totaalbedrag geïncasseerd van € 210, waarvan € 10 wordt gereserveerd voor de algemene 
reserve i.v.m. extra incassokosten ed. 

 

  

BALANS 

Bedragen in €

Activa

Nog te ontvangen bedragen            5.944,10            2.655,00  -  -  - 

Voorraden                  30,00   -   -   -   - 

Rabobank          18.655,55          11.397,71            5.563,48          26.363,16            1.640,04 

TOTAAL          24.629,65          14.052,71            5.563,48          26.363,16            1.640,04 

Passiva

Algemene reserve                200,00                530,38            1.056,79            1.024,61  - 

Gereserveerd vermogen adoptie            4.249,40            3.740,00            2.320,00            4.177,50                600,00 

Gereserveerd vermogen bouw          17.831,10            9.482,40            1.806,69          21.161,05            1.040,04 

Gereserveerd vermogen studie 

personeel
               440,00   -   -   -   - 

Overige gereserveerd vermogen  -  -                380,00  -  - 

Vooruitontvangen bedragen en te 

betalen kosten
           1.909,15                299,93   -   -   - 

TOTAAL          24.629,65          14.052,71            5.563,48          26.363,16            1.640,04 

Verschil t.o.v. voorgaand boekjaar         10.576,94 8.489,23 -20.799,68 24.723,12 1.640,04

2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-20122015-2016
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3.3 Inkomsten en uitgaven 
In onderstaand overzicht zijn de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar weergegeven: 
 

 
  

INKOMSTEN (BATEN) 2015-2016 2015-2016 2014-2015

Bedragen in € werkelijk begroot werkelijk

Sponsorprogramma Nederland 18.214,40 19.000,00 15.255,00

Sponsorprogramma buitenland 7.008,67  -  -

Giften: algemeen 2.114,90 7.500,00 13.658,71

Giften: bouwproject 30.585,05 5.000,00 2.189,80

Giften: bouwproject fondsenwerving 29.800,00 - -

Giften: studie personeel 440,00  -  -

Acties: diverse 1.540,00 10.000,00 10.672,46

Actie: markt De Bilt 7.000,00  -  -

Actie: giften speelgoed project - - 1.500,00

Actie: bloembollen netto 715,86  -

Actie: statiegeld 615,15 - 85,60

Actie: verkoop cd's 168,50  -

Diverse verkopen 53,70 -

Vergoeding incassokosten 

sponsorprogramma
427,50  -

Rente spaarrekening 38,96 -

TOTAAL 98.722,69 41.500,00 43.361,57

UITGAVEN (LASTEN) 2015-2016 2015-2016 2014-2015

Bedragen in € werkelijk begroot werkelijk

Sponsorprogramma 24.888,67 19.000,00 13.830,00

Bouwproject, algemeen 55.000,00 28.875,00 16.000,00

Bouwproject, onderhoud/overige 0,00  - 0,00

Bouwproject, onkosten 

bouwbegeleiding 3.657,55
 -

2.890,01

Kosten internetbankieren, Rabobank 231,57 326,00 229,54

Reclame, folders 87,77 250,00 120,62

Onkosten acties 400,77  - 115,00

Overige uitgaven 73,00 150,00 137,10

Uitgaven fondsenwerving 5.415,64  - 0,00

Overboeking weesproject 0,00  - 350,00

Overboeking speelgoed project 0,00  - 1.500,00

TOTAAL 89.754,97 48.601,00 35.172,27

JAAR RESULTAAT 8.967,72 -7.101,00 8.189,30
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Toelichting m.b.t. forse stijging inkomsten: 

Uit het overzicht blijkt dat het totaal aan inkomsten t.o.v. het vorig boekjaar is  
gestegen met € 55.361 (128%). Deze stijging is onstaan door: 
 Overmaking van buitenlandse sponsorgelden (v.n.l. Luxemburg, Duitsland) via onze stichting. De 

sponsoradministratie van de buitenlandse sponsors valt niet onder verantwoordelijkheid van 
onze stichting. De ontvangen bedragen worden rechtstreeks overgeboekt naar Malawi. 

 Een grote gift voor de bouw. 
 Giften bouwproject via fondsenwerving.  

o In 2016 heeft een fondsenwervende instelling zijn diensten aangeboden om extra inkomsten 
te werven voor de bouw van de school. In totaal is er door deze manier van fondsenwerven 
een bedrag ontvangen van € 29.800. Voor deze diensten is een contract afgesloten waarin 
de vergoeding gebaseerd was op een % van de inkomsten, hoe hoger de inkomsten, hoe 
lager het percentage van de vergoeding zou zijn. Het bureau heeft een prognose gemaakt 
van de te verwachten inkomsten. Het bleek dat deze prognose te hoog was en daardoor  
viel het vergoedingspercentage van 18% (€ 5.4515,64) hoger uit dan geprognotiseerd werd.  

o Als bestuursleden willen we zo weinig mogelijk kosten maken. Er worden geen kilometers 
voor vergaderingen, acties  en markten ed. gedeclareerd om een zo hoog mogelijk % aan 
doelbesteding te kunnen realiseren. Door de tegenvallende kosten van fondsenwerving is in 
dit boekjaar deze doelstelling niet behaald. Het is voor ons een leerproces geweest, omdat in 
het project plan niet aangegeven was dat er een bepaald gedeelte voor kosten in Nederland 
gebruikt zou worden. Contractwijziging was niet mogelijk. Daarom worden algemene gelden 
nu zoveel mogelijk gebruikt voor het financieren van de bouw en overige kosten voor de 
school, om het totaal ontvangen bedrag voor de kosten van de bouw ook daadwerkelijk over 
te maken naar Malawi. In het boekjaar 2016-2017 zullen we weer proberen om het 
doelbestedingspercentage zo hoog mogelijk te houden en zo weinig mogelijk kosten in 
Nederland te maken. Hoewel we dankbaar zijn dat we door deze manier van fonsenwerven 
in staat waren om een groter deel van de bouw te realiseren, hebben we besloten om deze 
informatie te vermelden, omdat transparantie voor ons erg belangrijk is.   

 
Toelichting m.b.t. de inkomsten: 
 De inkomsten voor de bouw zijn dus veel hoger dan de begroting. De bouw werd het afgelopen 

jaar mede mogelijk gemaakt door sponsors vanuit Canada, welke rechtstreeks hun giften 
overmaakten naar Malawi.  

 De Nederlandse inkomsten uit sponsorgelden zijn iets lager dan begroot volgens het overzicht, 
terwijl het aantal sponsors is toegenomen. Een reden hiervan is, is dat er een sponsor het 
sponsorbedrag voor de volledige schoolperiode al had overgemaakt en als inkomsten aangemerkt 
was in vorige boekjaren. Deze boeking is gecorrigeerd en aangemerkt als vooruit ontvangen 
bedragen.  

 
Toelichting m.b.t. de uitgaven:  
 Uitgaven bouw:  

o Door de hogere inkomsten voor de bouw zijn ook de uitgaven van de bouw hoger dan 
begroot.  

o De uitgave van € 55.000,- waren bestemd voor de bouw van het constructieblock 7.  
Deze uitgaven zijn verantwoord middels een financiële rapportage aan Stichting ESM en de 
sponsor. Doordat de uitgaven lager uit vielen dan begroot zal het resterende bedrag worden 
besteed aan de bouw van schoolblok 8. 

 Onkosten bouwbegeleiding: Dit betreft vliegtickets voor de bouwbegeleiders. 50% wordt betaald 
door de bouwbegeleiders en de overige 50% wordt betaald vanuit de bouwfondsen. Deze kosten 
zijn onderdeel van het bouwbudget.  

 Bedragen worden een paar keer per jaar overgeboekt naar de Malawisch bankrekening voor de 
bouw van de school. In dit boekjaar is een nieuwe bankrekening geopend in Malawi waarvan 
alleen de bouwkosten worden betaald. De kosten van de overboekingen naar Malawi worden 
volledig door de stichting betaald. 
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 Er wordt gewacht met het overboeken van geld naar Malawi, totdat Ebenezer Institute of 
Learning vraagt om geld over te boeken. Dit i.v.m. de sterk wisselende wisselkoersen (verschillen 
tot wel 40%) van de Malawische Kwacha t.o.v. de Euro.  

 De website wordt gesponsord, hierdoor komen de abonnementskosten te vervallen. 

3.4 Hoeveel geld komt er werkelijk terecht in Malawi? 
Ons streven is om met zo weinig mogelijk kosten, zoveel mogelijk te bereiken in Malawi. De 
bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen loon, vakantiegeld of andere gelden voor hun 
werkzaamheden.  
 
Afgelopen jaar konden wij u al aantonen dat gemiddeld 98,43 % ten gunste kwam van de Ebenezer 
School. Dit jaar ligt het percentage lager, o.a. door het feit dat gemaakte kosten in verband met 
fondsenwerving aangemerkt zijn als onkosten stichting, wat verder uitgelegd is in dit jaarverslag. 
Het bestedingspercentage aan doelstelling t.o.v. de uitgaven was 93,08 %. Dit betekent dus dat van 
elke euro die wordt gegeven, er werkelijk €0,93 overgemaakt wordt naar Malawi.  
 
Een overzicht: 

 
 
 

 

  

OVERZICHT TOTALEN

Bedragen in €

Totale inkomsten 98.722,69 43.361,57 28.076,24 39.191,68 1.680,00

Totale uitgaven         89.754,97         35.172,27 48.875,92 14.468,56 39,96

- Waarvan uitgaven, onkosten stichting           6.208,75               552,26 450,33 365,54 39,96

- Waarvan besteedt aan doelstelling         83.546,22         34.620,01 48.425,59 14.103,02 0,00

Wijziging reserve doelstelling           9.298,10           8.715,71 -20.831,86 23.698,51 0,00

Bestedingspercentage aan doelstelling 

t.o.v. inkomsten
84,63% 79,84% 172,68% 35,98% -

Bestedingspercentage aan doelstelling 

t.o.v. uitgaven
93,08% 98,43% 99,08% 97,47% -

Percentage besteding + reserve 

doelstelling t.o.v. totale inkomsten
94,05% 99,94% 98,28% 96,45% -

2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-20122015-2016
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3.5 Ambities & begroting 2016-2017 
Het komende jaar willen we nog meer kinderen uit Nkhoma en omgeving goed onderwijs aanbieden. 
We zouden graag het achtste en negende schoolblok afbouwen, zodat deze per september 2017 in 
gebruik kunnen worden genomen.  
 

 
 
In het nieuwe schooljaar hopen we te starten met ca. 350 kinderen! Helpt u ons dit jaar (opnieuw) met 
uw financiële bijdrage? We beseffen dat dit alleen mogelijk is met de hulp en zegen van de Heere God. 
 
 
 

Eben-Haëzer (Ebenezer) 

Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen! 

1 Samuel 7 vers 12  

Begroting stichting ESM 2016-2017
Boekjaar 08-2016 t/m 07-2017

INKOMSTEN

Nr. Omschrijving: Bedrag: Aantal: Subotaal: Totaal: Opmerking:

1 Sponsorprogramma 21.000,00€    

2 Giften t.b.v. bouw 15.000,00€    

3 Giften t.b.v. algemeen 9.000,00€      

4 Opbrengsten acties 10.000,00€    

5 Opbrengsten fondsenwerving 20.000,00€    

6 Saldo vorige boekjaren 8.967,72€      

TOTAAL 83.967,72€    

UITGAVEN

Nr. Omschrijving: Bedrag: Aantal: Subotaal: Totaal: Opmerking:

1 Vaste lasten 

Bankaccount Rabobank 6,65€          12 79,80€            

Rabobank, internet bankieren 5,50€          12 66,00€            145,80€          

2 Variabele lasten

Banktransacties sponsorprogramma 100,00€          

Bankkosten buitenlandse overboeking 50,00€            

Reclame, folders e.d. 1.000,00€      T.b.v. fondsenwerving

Overige, onvoorzien 150,00€          1.300,00€      

3 Bouwproject

Schoolblok 8 45.000,00€    

Schoolblok 9 54.000,00€    

Onderhoud school 2.000,00€      

101.000,00€  50.500,00€    50% door ESM, 50% rest wereld

4 Sponsorprogramma

Totaal leerlingen: 300 200,00€     300 60.000,00€    totaal inkomsten wereldwijd

Waarvan gesponsord door ESM: 95 200,00€     95 19.000,00€    

Nieuwe sponsors ESM: + 10 200,00€     10 2.000,00€      21.000,00€    

SUBTOTAAL: TOTAAL 72.945,80€    

5 Saldo 11.021,92€    

Gereserveerd voor bouwproject 

in het volgende boekjaar

BESTEDINGSPERCENTAGE

1 Verwachte bestedingspercentage (gemiddeld) 98,02               
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Colofon 
 
Stichting ESM      
Postadres: 
Raperbeek 146 
3772 RX Barneveld   
 
Statutair gevestigd te Barneveld 
KvK-nummer: 54534399 
 
www.stichtingesm.nl      
 
Giften kunt u overmaken op rekening: NL47 RABO 0122 6214 68   
 
Dit jaarverslag wordt gratis digitaal verzonden aan alle belangstellenden. 
 
                                                                      

 
info@stichtingesm.nl 

 
    Facebook.com/EbenezerSchoolMalawi 
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