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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Het was een bijzonder jaar. Niet alleen in Nederland maakte het leven een drastische wending, ook tot 
diep in Afrika zijn de gevolgen merkbaar van de wereldwijde pandemie. Het land Malawi hield haar 
grenzen dicht van het begin van de crisis tot begin september. Het leven kwam niet helemaal tot 
stilstand, maar de basisscholen, waaronder Ebenezer School, werden voor maanden gesloten.  
 
De sluiting had een grote impact op de kinderen. Op school leerden de kinderen elke dag weer wat 
nieuws en nu stond hun leventje ineens stil. Dankbaar was de school en blij waren de leerlingen toen 
de deuren van de school weer open konden. De meeste leerlingen keerden gezond en wel terug op 
school.  
 
We zijn dankbaar dat het virus het land maar in beperkte mate heeft getroffen. Hoewel de zorgen op 
dit moment weer toenemen door een besmettelijke variant die vooral in Zuid-Afrika rond gaat. 
 
Toch was het afgelopen schooljaar niet helemaal stil op school. Er werd het afgelopen jaar opnieuw 
veel gebouwd door het team van Geerten en Enock. Nieuwe woningen werden in gebruik genomen en 
er werd gestart met de bouw van nog eens vier woningen voor alleenstaande leerkrachten. En dat 
alles werd mogelijk door de trouwe zorg van de Heere,  Die telkens opnieuw het hart van mensen en 
bedrijven neigt om de school financieel te steunen. Elke keer weer verbaast het ons dat als wij denken: 
‘hoe moet het nu verder?’, er opnieuw bedragen ontvangen worden. 
 
In dit jaarverslag leest u meer over de ontwikkelingen in Malawi en wat Stichting ESM afgelopen 
boekjaar heeft kunnen doen voor de Ebenezer School, mede dankzij steun van onze sponsors en 
vrijwilligers. Ook blikken we vooruit op het nieuwe jaar. Helpt u ons deze doelstellingen te realiseren?  
Wij vragen u ook om te bidden voor zegen op het werk in Malawi.  
 
Hartelijke groet, namens het bestuur van de Stichting ESM, 
  
Richard van Bree - Voorzitter 
29 december 2020 
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1 Organisatie 

1.1 Oprichting Stichting ESM  
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.  

1.2 Het ontstaan van de Ebenezer 

School  
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 zijn en waar ouders schoolgeld voor moeten betalen.  Zo mogen ouders dus 
verwachten dat hun kinderen goed christelijk onderwijs ontvangen.  

1.3 Ontwikkelingen op school 
Het schooljaar startte in september 2019 met ruim 400 leerlingen. Hiermee zet de groei van school 
gestaag door. Het schooljaar kwam abrupt tot stilstand op 23 maart toen alle scholen werden 
gesloten. Op 7 september mocht de school weer deels open voor de leerlingen van de examenklassen. 
Vanaf 12 oktober mocht ook de rest van de leerlingen weer naar school. Door het voortijdig afbreken 
van het schooljaar is er besloten het huidige schooljaar 2019-2020 te verlengen tot december 2020. 

 
Nieuwe lesmethoden 
Leerlingen vanaf Graad 1 zijn ze overgestapt op Malawiaanse lesmethoden omdat dit beter aansluit op 
de centrale examens aan het eind van de schoolperiode op Ebenezer. In de kleuterklassen worden nog 
wel de Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse lesmethoden gebruikt zodat de leerlingen een goede basis 
krijgen om de lessen in het Engels te volgen.  
 
Training docenten 
Alle docenten op school volgden in september 2019 de training Continuous Professional Development 
(CPD). Het doel van de training was om de leerkrachten en de onderwijsassistenten extra onderwijs-
vaardigheden (o.a. actuele leerstrategieën)  mee te geven.  Tevens bood deze training de mogelijkheid 
om te bouwen aan de gezamenlijke teamspirit.  
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1.4 Het bestuur  
Er hebben dit boekjaar geen bestuurswijzigingen plaats gevonden binnen onze organisatie. 
 
Het dagelijks bestuur van Stichting ESM bestond afgelopen jaar uit de volgende leden: 
Richard van Bree voorzitter  per 23-01-2012 
Wiljan Mulder  secretaris  per 23-01-2012 
Klaasje Kooiker   1e penningmeester per 01-10-2016 
Reinier van Vliet  2e penningmeester per 23-01-2012 
Aline Hanskamp  bestuurslid   per 01-10-2016 
Jan Top   bestuurslid  per 20-03-2017  
 

 

 

 

1.5 PR Stichting ESM 
Sinds vorig jaar ondersteunt Gerdien Schra ons op het 
gebied van PR. Ze kent de school door een stage als Pabo-
student enige jaren geleden. 
Om de kern van ons werk nog beter onder de aandacht te 
brengen hebben we nagedacht over een nieuwe slogan. 
Afgelopen jaren herkende u ons aan de slogan:  
‘Goed onderwijs is het begin van armoede bestrijding’.  
Dit kon wat ons betreft kernachtiger en daarom is de slogan 
gewijzigd naar: ‘ Onderwijs, strijd tegen armoede!’ 
 
Via diverse media houden we onze achterban op de hoogte. 
Dit gebeurt door middel van onze website 
www.stichtingesm.nl en onze Facebookpagina 
www.facebook.com/EbenezerSchoolMalawi. 
Ook is het mogelijk om via de webshop artikelen te bestellen 
om ons werk in Malawi te steunen. 
 
Sponsors en betrokkenen ontvingen het afgelopen jaar twee digitale nieuwsbrieven. Het streven is om 
eens per kwartaal een nieuwsbrief te verspreiden met het laatste nieuws vanuit Malawi.  
Sponsors van een kind ontvingen ook dit schooljaar een foto en een tekening en/of brief van hun 
sponsorkind. Regelmatig ontvangen wij de vraag of er rechtstreeks met het kind gecommuniceerd kan 
worden. Het beleid tot op heden is, dat dit niet mogelijk is. Als de ene leerling wel contact heeft met 
zijn sponsor en de andere niet kan dit jaloezie en spanning geven in de klassen.   

1.6 Comité van aanbeveling 
Ds. W. Meijer (Tholen), emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormde 
Gemeente) en ds. C.G. Vreugdenhil (Houten), emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeente  
bevelen Stichting ESM van harte aan.  
 
  

http://www.stichtingesm.nl/
http://www.facebook.com/EbenezerSchoolMalawi
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2 Resultaten 

2.1 Bouwproject 
Opnieuw stond het bouwproject onder toeziend oog van Geerten Ter Haar (sinds maart 2019).  
Hij groeide als kind op in het dorp Nkhoma. Mede daardoor kent hij de cultuur als geen ander.  
Geerten werkt nauw samen met Enock Singa, al jaren een vertrouwd gezicht als lokale bouwvakker 
van  Ebenezer School.  
 
De hulp van deze bouwvrijwilligers is voor de stichting van grote waarde. Zij houden toezicht, sturen 
de lokale aannemers aan en leggen verantwoording af aan Stichting ESM over de gedane uitgaven en 
bouwvorderingen. Alleen zo kunnen we volgens onze visie kwalitatief goede gebouwen realiseren.  

2.1.1 Oplevering – Appartementencomplex 1 
Sinds februari 2019 werd er gebouwd aan het appartementencomplex, bestaande uit een 5-tal 
woningen voor alleenstaande leerkrachten.  
Deze woningen zijn met het oog op het milieu en veranderende klimaat duurzamer gebouwd. Door 
gebruik te maken van Soil Stabilized Bricks (SSB) hoefden er geen bomen in de omgeving gekapt te 
worden voor productie van stenen. Dit levert een reductie van de CO2 uitstoot op tot 90% per m2 
metselwerk. Daarnaast zijn de woningen voorzien van Solar Geysers en wordt regenwater opgevangen 
in buffertanks om toiletten door te spoelen.  
Het appartementencomplex is gesponsord door beschikbare fondsen vanuit familie Provost uit de 
Verenigde Staten. De totale uitgaven voor de bouw bedroegen afgerond $ 80.000,- 
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2.1.2 Start appartementencomplex 2 – 4 single woningen 
In juni zijn we gestart met de bouw van 4 zelfstandige woningen voor alleenstaande leerkrachten. Elke 
woningeenheid is voorzien van een woonkamer, slaapkamer, keuken en een aparte douche en toilet. 
De totale woonoppervlak is circa 35m2.  
Ook deze woningen worden gebouwd met SSB-stenen. Daarnaast worden ze voorzien van Solar-
Geysers en kunnen toiletten doorgespoeld worden met opgevangen regenwater. 
De verwachting is dat we de woningen in het voorjaar van 2021 in gebruik kunnen nemen. 
De totale beraamde kosten: € 55.000,-.  
 

 

 
 

2.1.3 Impact voor de lokale bevolking  
De bouw en uitbreiding van de school moet een project zijn van de lokale bevolking. Dit doen we door 
samen te werken met hen. We kopen de bouwmaterialen zoveel mogelijk lokaal en laten de 
bouwwerkzaamheden uitvoeren door lokale bouwlieden. Hiermee stimuleren we de lokale economie 
en het voorkomen van hoge transport- en importkosten van bouwmaterialen. 
Door de samenwerking met de plaatselijke bevolking was het mogelijk om afgelopen jaar tot circa 40 
mannen (gezinnen) te voorzien van een tijdelijk inkomen.   

2.1.4 Toekomstige bouwplannen 
De bouw van schoolgebouwen is afgerond in 2019. De komende jaren ligt de focus op het realiseren 
van voldoende woningen voor het personeel. Het tekort aan woningen in het dorp Nkhoma blijft hoog. 
Daarom is het noodzakelijk deze woningen te realiseren om zo personeel voor een langere termijn aan 
de school te binden.  
Een overzicht van de al gerealiseerde woningen en nog te realiseren woningen, inclusief verwachte 
bouwkosten:  

Projectdeelfase: Aantal woon-
eenheden: 

Omschrijving: Voortgang bouw: 

Duplexwoning nr. 1 2 Gezinswoning (leerkrachten) Opgeleverd: mei 2012 

Duplexwoning nr. 2 2 Gezinswoning (leerkrachten) Opgeleverd: dec 2014 

Duplexwoning nr. 3 2 Gezinswoning (leerkrachten) Opgeleverd: okt 2015 

Duplexwoning nr. 4 2 Gezinswoning (leerkrachten) Nog niet gestart. 

Duplexwoning nr. 5 2 Gezinswoning (leerkrachten) Nog niet gestart. 

Duplexwoning nr. 6 2 Gezinswoning (leerkrachten) Nog niet gestart. 

Duplexwoning nr. 7 2 Gezinswoning (administrator) Nog niet gestart. 

Appartementencomplex 1 5 Singles (leerkrachten) Opgeleverd: mei 2020 

Appartementencomplex 2 4 Singles (leerkrachten/vrijwilligers) Reeds gestart 
Oplevering: Voorjaar 2021 

Woning schoolhoofd 1 Gezinswoning (schoolhoofd) Nog niet gestart. 

TOTAAL 24     
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2.2 Sponsorprogramma 
Door het sponsorprogramma kan in een kind in Nkhoma goed onderwijs ontvangen op Ebenezer 
School. Van deze inkomsten worden de schoolmaterialen, lesboeken, salarissen en onderhoud aan 
gebouwen gefinancierd. Een overzicht van het sponsorprogramma in cijfers, per 31-07-2020: 
 

 

2.2.1 Toelichting  
✓ Het aantal leerlingen op school betreft de stand op 1 maart 2020. Daarna was de school tot het 

einde van het schooljaar gesloten. 
✓ De school groeit, het aantal leerlingen neemt toe, maar het aantal gesponsorde kinderen groeide 

niet mee in verhouding in de afgelopen jaren. Vanuit Nederland blijft het aantal sponsors stabiel, 
waar we de betrokken donateurs erg dankbaar voor zijn! 
De school probeert via andere middelen, verhoging van de eigen bijdrage van ouders, verhuur 
van de hal en algemene werving in Amerika voldoende fondsen te werven. Dit is een uitdaging 
voor de school om genoeg fondsen te werven om de stijgende loon- en materiaalkosten te 
kunnen blijven betalen. De overige kinderen worden gesponsord vanuit o.a. Canada, Duitsland, 
Luxemburg, Verenigde Staten, Zuid-Afrika 
en Zuid-Korea. 

✓ Het aantal leerlingen dat deelneemt aan 
het voedingsprogramma is fors 
toegenomen (+13). In totaal maakte 42 
leerlingen (10% van totaal aantal 
leerlingen) gebruik van het programma. 
Leerlingen die deelnemen ontvangen 
elke ochtend Likuni Phala. Deze 
voedzame maïspap is aangevuld met 
noodzakelijke mineralen en vitamines. De 
kosten van dit voedingsprogramma 
worden betaald vanuit het 
sponsorprogramma.  

  

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Aantal kinderen op school 122 150 181 222 274 337 350 378 417

Gesponsorde kinderen 113 140 177 222 253 263 215 292 276

Gesponsord vanuit Nederland 60 75 74 85 101 100 100 99 104

Aantal sponsors in Nederland 34 51 52 59 74 74 76 74 79
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3 Jaarrekening 
Dit financieel verslag geeft een verantwoording van de inkomsten en uitgaven van Stichting ESM. Het 
achtste financiële boekjaar is vastgesteld voor de periode van 01-08-2019 t/m 31-07-2020.  

3.1 Algemeen 
De inkomsten van de stichting bestaan uit: 

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

 
Algemene opmerkingen: 

▪ Bouwactiviteiten worden gestart op het moment dat er voldoende fondsen aanwezig zijn. 
▪ Betalingen naar Malawi worden een paar keer per jaar gedaan.  
▪ Betalingen voor het bouwproject worden overgemaakt naar de bankrekening voor de bouw 

en betalingen voor sponsoring en overige onderwijsactiviteiten worden overgeboekt naar de 
algemene 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 € 230,- per kind per jaar. Bij automatische incasso wordt 

een totaalbedrag geïncasseerd van € 240,- waarvan € 10,- wordt gereserveerd voor de algemene 
reserve i.v.m. extra administratie en incassokosten. 

✓ Het batig saldo bedroeg € 4.727. Van de algemeen ontvangen bedragen is een bedrag  van  
€ 5.000 aangemerkt als reserve voor de bouw van de woningen. 

 

  

BALANS 

Bedragen in €

Activa

Nog te ontvangen bedragen                228                342            1.413                   -              5.944 

Voorraden                   -                     -                     -                     -                    30 

Rabobank            8.721            4.048          45.715          11.092          18.656 

TOTAAL            8.949            4.390          47.127          11.092          24.630 

Passiva

Algemene reserve                757            1.117            1.728                390                200 

Gereserveerd vermogen sponsoring            2.723                   -              3.626            1.791            4.249 

Gereserveerd vermogen bouw            5.000            1.335          39.506            8.053          17.831 

Gereserveerd vermogen studie personeel                440                440                440                440                440 

Overige gereserveerd vermogen                   -              1.300            1.300                   -                     -   

Vooruitontvangen bedragen en te betalen kosten                  29                198                527                418            1.909 

TOTAAL            8.949            4.390          47.127          11.092          24.630 

Verschil balanstotaal t.o.v. voorgaand boekjaar            4.559        -42.737         36.035        -13.538         10.577 

2018-2019 2017-20182019-2020 2016-2017 2015-2016

Overzicht fondsen algemeen sponsoring bouw studie overig

beginbalans 1.117           -                1.335           440               1.300           

inkomsten 8.833           36.916         20.097         -                -                

mutaties -5.000          -                5.000           -                -                

4.950           36.916         26.432         440               1.300           

uitgaven 4.194           34.193         21.432         -                1.300           

eindbalans 757               2.723           5.000           440               -                
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3.3 Inkomsten en uitgaven 
In onderstaand overzicht zijn de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar weergegeven: 

 
 
Toelichting m.b.t. inkomsten: 

Uit het overzicht blijkt dat het totaal aan inkomsten t.o.v. het vorig boekjaar is toegenomen met 63%, 
maar nog 6% lager is dan het schooljaar 2017-2018. Deze stijging is  is als volgt te verklaren: 
✓ Meer giften voor het bouwproject en voor algemeen; 
✓ Door o.a.  de verhoging van het sponsorbedrag zijn de sponsorinkomsten met 25% toegenomen, 

maar nog iets later dan begroot; 
✓ Geen werving giften via vermogensfondsen; 
✓ Deel van de inkomsten uit Marktdag De Bilt waren weer voor de school bestemd; 
✓ De inkomsten uit buitenlandse sponsoren via onze bankrekening nam verder toe. 

 

INKOMSTEN (BATEN) 2018-2019 2017-2018

Bedragen in € realisatie begroot realisatie realisatie

Sponsorprogramma Nederland          22.533         23.000          18.089          18.785 

Sponsorprogramma buitenland          13.180         10.000            9.500            7.900 

Giften: algemeen            2.947            5.000                995            3.034 

Giften: bouwproject            7.565            5.000            3.116          13.075 

Giften: bouwproject fondsenwerving                   -           10.000                   -              9.750 

Giften: bouw meubilair                   -                     -                  364                   -   

Giften: accent gezondheidszorg                   -                     -              1.300            1.300 

Acties: diverse giften            5.525                   -                  836                   -   

Actie: markt De Bilt            7.000            7.500                   -              7.520 

Actie: concert                   -                     -              1.828            1.347 

Actie: statiegeld                155                   -                     -                  208 

Actie: verkoop cd's                   -                     -                    43                  13 

Diverse verkopen                  73                   -                     -                     -   

Vergoeding incassokosten sponsorprogramma                483                   -                  455                442 

Rente spaarrekening                     1                   -                       5                  19 

TOTAAL          59.461         60.500          36.530          63.393 

UITGAVEN (LASTEN)  2018-2019  2017-2018 

Bedragen in €  realisatie  begroot  realisatie  realisatie 

Sponsorprogramma          32.990         33.000          31.640          25.500 

Bouwproject, algemeen          20.000         27.000          41.500                232 

Bouwproject, onkosten bouwbegeleiding              -132                   -              3.239                   -   

Project gezondheidszorg            1.300            1.300            1.300                   -   

Project kinderbijbels                   -                     -                     -                  228 

SUBTOTAAL: Directe programmakosten Malawi          54.158         61.300          77.679          25.960 

Kosten internetbankieren, Rabobank                236               400                266                184 

Reclame, folders                  44               750                   -                    54 

Overige uitgaven                106               250                103                129 

Onkosten acties                189                   -                  253            1.119 

Uitgaven fondsenwerving                   -                     -                  639                  22 

SUBTOTAAL: Overige kosten Nederland                576            1.400            1.260            1.508 

TOTAAL          54.734         62.700          78.938          27.467 

JAAR RESULTAAT            4.727          -2.200        -42.409          35.926 

2019-2020

 2019-2020 
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We ontvangen inkomsten van diverse soorten donateurs, de meeste inkomsten worden ontvangen 
van particulieren. Een overzicht per type donateur: 

 
 
Toelichting m.b.t. de uitgaven:  
✓ De onkosten bouwbegeleiding: vliegtickets voor de bouwbegeleider. 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 Malawiaanse bankrekening voor de 
bouw van de school. De kosten van de overboekingen naar Malawi worden volledig door de 
stichting betaald. 

✓ Er wordt gewacht met het overboeken van geld naar Malawi, totdat er een verzoek komt van 
Ebenezer Institute of Learning om bedragen over te maken.  I.v.m. de sterk wisselende 
wisselkoersen van de Malawische Kwacha t.o.v. de Euro wordt er rekening gehouden met de 
periode van uitbetaling. De uitgaven voor sponsoring zijn dit jaar iets lager dan de inkomsten en 
bedragen zijn gereserveerd voor volgend jaar.  

✓ De website wordt gesponsord, hierdoor zijn er geen abonnementskosten voor de stichting. 

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 of vergoedingen voor hun werkzaamheden. 
 
Vorig jaar konden wij u aantonen dat gemiddeld 98,4% ten gunste kwam van de Ebenezer School.  
Dit jaar ligt het percentage nog iets hoger. Dit is te verklaren doordat de onkosten fors daalde  
uitgaven stegen. Het bestedingspercentage aan doelstelling t.o.v. de uitgaven was 99%. 
Dit betekent dat van elke euro die wordt gegeven, er werkelijk € 0,99 overgemaakt is naar Malawi! 
 
Het gemiddelde bestedingspercentage aan doelstelling sinds de oprichting van de stichting in 2012 ligt 
op 97%. Een overzicht: 
 

 

  

OVERZICHT TOTALEN

Bedragen in €

Totale inkomsten          59.461          36.530          63.393          63.262          98.723          43.362 

Totale uitgaven          54.734          78.938          27.467          74.509          89.755          35.172 

- Waarvan uitgaven, onkosten stichting                576            1.260            1.508            1.597            6.209                552 

- Waarvan besteedt aan doelstelling          54.158          77.679          25.960          72.912          83.546          34.620 

Wijziging reserve doelstelling            5.088        -41.797          34.588        -12.237            8.716            8.716 

Bestedingspercentage aan doelstelling 

t.o.v. inkomsten
91,08% 212,64% 40,95% 115,25% 79,84% 79,84%

Bestedingspercentage aan doelstelling 

t.o.v. uitgaven
98,95% 98,40% 94,51% 97,86% 93,08% 98,43%

Percentage besteding + reserve doelstelling 

t.o.v. totale inkomsten
99,64% 98,22% 95,51% 95,91% 93,46% 99,94%

 2017-2018  2015-2016  2019-2020  2014-2015  2018-2019  2016-2017 
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3.5 Ambities & begroting 2020-2021 
Om de continuïteit van het bouwproject te behouden, zullen we doorgaan met actief fondsenwerving 
en opzetten van diverse acties rondom december en het voorjaar.  
Daarnaast gaan we door en proberen we waar mogelijk de nog te bouwen woningen verder te 
verduurzamen.  We hopen het project in schooljaar 2022/2023 af te kunnen ronden.   
Het aantal kindsponsors bleef afgelopen jaren stabiel. Komend jaar zouden we dit graag willen 
uitbreiden, door meer bekendheid te geven aan het sponsorprogramma van onze stichting. 
 
Begroting 2020-2021: 

 
 
In het nieuwe schooljaar zijn we gestart met ruim 440 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. 
  

Begroting Stichting ESM 2020-2021

INKOMSTEN

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

1 Sponsorprogramma - Nederland 22.080,00€    

2 Sponsorprogramma - Overig EU landen 13.000,00€    

3 Giften t.b.v. bouw 5.000,00€      

4 Giften t.b.v. algemeen 3.000,00€      

5 Opbrengsten acties -€                 

6 Opbrengsten fondsenwerving 15.000,00€    

7 Saldo vorige boekjaren 8.000,00€      

TOTAAL 66.080,00€    

UITGAVEN

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

1 Vaste lasten 

Bankaccount Rabobank 12,50€        12 150,00€          

150,00€          

2 Variabele lasten

Banktransacties sponsorprogramma 75,00€            

Bankkosten buitenlandse overboeking 75,00€            

Reclame, folders e.d. 500,00€          T.b.v. fondsenwerving

Overige, onvoorzien 250,00€          900,00€          

3 Bouwproject - bijdrage ESM

Schoolmeubilair -€                 

Schoolterrein en overig onderhoud 2.000,00€      

Personeelshuizen 26.000,00€    28.000,00€    

4 Sponsorprogramma

Totaal leerlingen: ca.440

Waarvan gesponsord door ESM: 90 230,00€     90 20.700,00€    

overige sponsoring + nieuw 230,00€     10 2.300,00€      23.000,00€    

Sponsorbijdrage overige EU-landen 13.000,00€    

Project gezondheidszorg -€                 

SUBTOTAAL: TOTAAL 65.050,00€    

5 Saldo 1.030,00€      

Gereserveerd voor project in het 

volgende boekjaar

BESTEDINGSPERCENTAGE

1 Verwachte bestedingspercentage (gemiddeld) 98,39               

Boekjaar 08-2020 t/m 07-2021
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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 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                            

Eben-Haëzer (Ebenezer) 

Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen! 
1 Samuel 7 vers 12 

mailto:info@stichtingesm.nl
http://www.facebook.com/EbenezerSchoolMalawi

