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Bestuurssamenstelling per 31 december 2020: 
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o Douwe van Barneveld, penningmeester 
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Contact STB:  
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Toelichting algemeen 
 
Het jaar 2020 beschouwen we als een ‘tussenjaar’. De Covid-19 pandemie legde ons 
wervende werk goeddeels stil en ook in Tanzania had men te kampen met vertragingen en 
beperkingen. We bleven thuis, hielden afstand en wachtten op betere tijden. 
 
Ondanks de opgelegde beperkingen, voelen we ons gezegend door de royale bijdragen van 
particuliere donateurs en kerkelijke gemeenschappen. De stichting ontving in 2020 een 
aanzienlijke gift ten behoeve van de nieuwbouw van KVTC, de ambachtsschool van Kilangala. 
Maar zelfs zonder die gift droeg ‘de achterban’ meer bij dan in 2019. Wij zijn dankbaar voor 
de ontvangen trouwe ondersteuning. Wij beschouwen deze steun als een belangrijk teken 
van verbondenheid.  
 
Het ZZg paste de subsidie aan de missieposten aan tot een verantwoord geacht niveau. 
Overigens verstrekte het ZZg ook steun aan maatregelen die de missiepost tegen corona 
nam, zoals voor bescherming van (medisch) personeel. Daarnaast werd subsidie verstrekt 
voor de start van koffieteelt, de watervoorziening. Veel tijd, geld en aandacht werd in 
Nederland besteed aan ‘Timmer aan Tanzania’,  een (Fries) vrijwilligersproject dat 
uiteindelijk het nieuwe VTC van voldoende houtbewerkingsapparatuur voorziet. Daarbij 
werd ook een donatie handgereedschappen van Gered Gereedschap ontvangen. Het project 
zal in 2021 worden uitgevoerd en moet leiden tot een betere opleiding voor meer leerlingen 
en een ruimere financiële zelfstandigheid. 
 
Het ZZg ziet toe op de voortgang van de projecten in Tanzania en bewaakt de  
projectbudgetten, in goed overleg met het management van de missieposten. Ook verzorgt 
het ZZg de productie en verzending van de STB-nieuwsbrief en de financiële administratie. 
 
Het boekjaar van de stichting werd afgesloten met een overschot van € 11.493. De hiermee 
gevormde reserve, voor de bouw van de nieuwe leslokalen, zal in 2021 worden besteed. 
Samen met de bijdrage van STB kon het ZZg in 2020 in totaal bijna € 34.000 beschikbaar 
stellen aan de diverse afdelingen van de missieposten. Daarnaast had het project ‘Timmer 
aan Tanzania een totale waarde van ruim € 58.000. 
 
Alle baten zijn, na aftrek van 5% voor organisatiekosten, aan bestemmingsfondsen 
toegevoegd. De subsidies die de stichting beschikbaar stelde, werden aan deze fondsen 
onttrokken. Zo wordt recht gedaan aan de wil van de donateur, ook als zijn bijdrage pas later 
wordt besteed.  
 
Op de hierna volgende pagina’s wordt de weergave van het werk in financiële cijfers 
vermeld en toegelicht. Het bestuur gaf op 26 maart 2021 zijn goedkeuring aan deze 
jaarrekening. Het bestuur zet zich graag en van harte in en weet zich daarbij enorm gesteund 
door het vertrouwen van de vele giftengevers, zowel particulieren als kerken en instellingen. 
Zij zijn het die het veelzijdige werk met hun giften vaak langdurig en structureel 
ondersteunen en heel veel mogelijk maken. Al deze vertrouwen schenkende giftengevers 
bedanken wij oprecht. Zo blijven wij verbonden. 
 
NIJEMIRDUM, 26 maart 2021 
 
 
 
Pytsje Kampen-van der Heide   Douwe van Barneveld 
voorzitter     penningmeester 
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Balans per 31 december 2020   2019 

na verdeling van het resultaat €  € 

Vorderingen    

Overige vorderingen 0  0 

 0  0 

    

Geldmiddelen    

Spaarrekening 34.006  34.006 

Betaalrekeningen 30.916  14.087 

 64.922  48.093 

    

TOTAAL ACTIVA 64.922  48.093 

    

Bestemmingsfondsen en -reserves    

Continuïteitsreserve 1.840  382 

Ambulance 1.842  1.842 

VTC nieuwbouw 11.716  0 

Landbouw 344  344 

Overige ondersteuning 30.165  31.846 

 45.907  34.414 

    

Schulden    

Overig kortlopend 19.015  13.679 

 19.015  13.679 

    

TOTAAL PASSIVA 64.922  48.093 
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Rekening van baten en lasten over 2020   2019 

 €  € 

Baten    

Giften van particulieren 8.616  6.771 

Giften van kerken 23.607  7.611 

Giften van scholen en organisaties 100   

TOTAAL GIFTEN 32.323  14.382 

    

Rente  0  0 

TOTAAL EIGEN INKOMSTEN 0  0 

    

TOTAAL BATEN (A) 32.323  14.382 

    

Lasten    

Exploitatiebijdragen missieposten  19.000  13.863 

Overige bijdragen t.b.v. missieposten 1.670  200 

TOTAAL BESTEDING DOELSTELLING 20.670  14.063 

    

TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN 160  1.472 

    

TOTAAL LASTEN (B) 20.830  15.535 

    

Saldo boekjaar (A - B) 11.493  -1.153 
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 Toelichting op de balans  
 

Nog te betalen  31-12-2019   af/bij   31-12-2020  

Bankkosten  €                   18   €                   -3   €                   15  

Af te dragen aan ZZg   €          13.661   €             5.339   €          19.000  

    

Saldo   €          13.679   €             5.336   €          19.015  

  
Deze schulden worden begin 2021 betaald. 
 

Reserves en fondsen   31-12-2019   toevoeging   onttrekking   31-12-2020  

Continuïteit organisatie  €                  382   €              1.618   €                -160   €              1.840  

Kinderhuis  €                     -     €                  864   €                -864   €                     -    

Evangelisatie  €                     -     €                  142   €                -142   €                     -    

Ambulance  €              1.842   €                     -     €                     -     €              1.842  

KVTC grace students  €                     -     €              2.945   €             -2.945   €                     -    

Kilangala Health Centre  €                     -     €                  950   €                -950   €                     -    

KVTC nieuwbouw  €                     -     €            11.716   €                     -     €            11.716  

Landbouw  €                  344   €                     -     €                     -     €                  344  

Nieuwe initiatieven  €            31.846   €            14.088   €          -15.769   €            30.165  

  €            34.414   €            32.323   €          -20.830   €            45.907  

     

Toegevoegd  €            32.323     

Onttrokken  €          -20.830     

Saldo boekjaar  €            11.493     

 
De continuïteitsreserve dient ter dekking van de organisatiekosten. Jaarlijks wordt de 
ontvangen rente en 5% van de giften toegevoegd. De werkelijke organisatiekosten worden 
aan deze reserve onttrokken.  
 
De bestemmingsfondsen zijn gevormd uit de giften, donaties, nalatenschappen en andere 
baten. De subsidieverstrekking ten behoeve van de missieposten wordt aan deze 
bestemmingsfondsen onttrokken



Stichting Trijntje Beimers Jaarrekening 2020 7 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

Ontvangen bijdragen 2020  bruto   t.b.v. kosten   netto   2019  

Missieposten algemeen  €          14.830   €               -742   €          14.088   €          10.639  

Kilangala kinderhuis  €                910   €                 -46   €                864   €            1.724  

Kilangala evangelisatie  €                150   €                   -8   €                142   €                  47  

Kilangala grace students  €             3.100   €               -155   €             2.945   €            1.252  

Kilangala kliniek  €             1.000   €                 -50   €                950   €                   -    

Kilangala VTC nieuwbouw  €          12.333   €               -617   €          11.716   €                   -    

Rente  €                    -     €                    -     €                    -     

  €          32.323   €           -1.618   €          30.705   €          13.662  

 
De algemene bijdragen worden bestemd voor de subsidies ten behoeve van de 
exploitatiekosten van de beide missieposten te Kilangala en Kantembo. Op de ontvangen 
bijdragen wordt 5% ingehouden ten behoeve van de dekking van (toekomstige) 
organisatiekosten. Ook de eventuele rentebaten worden daarvoor aangewend. Zie ook de 
tabel ‘Reserves en fondsen’. 
 

Projectbijdragen  2020   2019  

Kilangala Mission via ZZg  €          18.000   €          12.090  

Kilangala Mission watervoorziening  €             1.670   €                200  

Kantembo Mission via ZZg  €             1.000   €            1.773  

  €          20.670   €          14.063  

 
De projectbijdragen zijn via het ZZg verstrekt.  

Bijdrage via / door ZZg   Bijdrage STB   ZZg subs 2020  

Kilangala Kinderhuis  €              3.500   €              5.000  

Kilangala Evangelisatie  €              3.500   €              5.000  

Kilangala kliniek  €              7.000   €           10.000  

Kilangala VTC + grace students  €              4.000   €              6.515  

Kantembo Kinderhuis  €              1.000   €              2.000  

Kilangala Corona bescherming   €              1.000  

Kilangala houtbewerking   €           58.137  

Kantembo oliepers   €                 225  

Kilangala watervoorziening  €              1.670   €              2.322  

Kilangala koffie en fruit   €              1.500  

  €           20.670   €           91.699  

 
 

Organisatiekosten  2020   2019  

Betalingsverkeer  €                139   €                132  

Reiskosten vergaderingen   €                  29  

Vrijwilligers en secretariaat  €                   21   €            1.311  

  €                160   €            1.472  

 
De kosten van het vervaardigen en verzenden van de STB-nieuwsbrief, worden door het ZZg 
gedragen. Ook de financiële administratie, het projectbeheer en exportfaciliteiten worden 
door en voor rekening van het ZZg uitgevoerd. 


