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Stichting Trijntje Beimers 
KvK 01102851 | RSIN 815707009 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2021: 

o Pytsje Kampen-van der Heide, voorzitter 
o Douwe van Barneveld, penningmeester 
o Ida Beimers-Plat, 2e penningmeester 
o Anneke Witteveen 

 
Contact STB:  

o Koaidyk 6, 8724 LJ IT HEIDENSKIP 
o 0514 52 17 70 

 
Contact ZZg | Zeister Zendingsgenootschap: 

o Zusterplein 20, 3703 CB ZEIST 
o stb@zzg.nl 
o 030 692 71 88 
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Toelichting over 2021  
 
Het jaar 2021 stond - net als 2020 - toch ook grotendeels in het teken van beperking. Als 
gevolg van de Covid-19 pandemie waren er gedurende het gehele jaar beperkingen in het 
sociale verkeer. Ook in Tanzania had men te kampen met vertragingen en beperkingen.  
 
We zijn dankbaar voor de financiële ondersteuning van het werk dat op de missieposten 
gedaan wordt. Dat werk staat op een splitsing, zo merken we. Samen met het ZZg zetten we 
in op het verbeteren van de mogelijkheden van lokale inkomstenbronnen. Akkerbouw, 
oliepers, timmerwerkplaats of hostel: het zijn commerciële initiatieven die moeten worden 
uitgebouwd om vast inkomen aan de missieposten te leveren. In de komende jaren zal de 
exploitatiesteun van zowel STB als het ZZg afnemen. Dit als gevolg van de langzaam maar 
zeker afnemende wervingsresultaten en het daarop aangepaste beleid. Niettemin zijn we 
dankbaar voor de ontvangen trouwe ondersteuning. Wij beschouwen deze steun als een 
belangrijk teken van verbondenheid.  
 
Zo zijn er enkele donateurs die met grote trouw heel frequent giften overmaken. Ook vinden 
we die trouw in de mensen achter organisaties zoals OPA Sneek en De Toevlucht. Diverse 
kerkelijke gemeenten collecteren voor een praktische start van afstuderen studenten van 
het Kilangala VTC. De inmiddels opgeheven Vrije Evangelische Gemeente in Groningen 
stelde op de valreep van 2021 een ultieme bijdrage beschikbaar. Die werd bestemd voor de 
renovatie van de slaapzalen van het Kilangala VTC.  
 
Het ZZg paste de subsidie aan de missieposten aan tot een verantwoord geacht niveau. Veel 
aandacht werd ook in 2021 besteed aan ‘Timmer aan Tanzania’,  een (Fries) 
vrijwilligersproject dat het nieuwe VTC van houtbewerkingsapparatuur voorzag. Het nieuwe 
lokaal is in 2021 gebouwd en geheel ingericht. Een vrijwilligersteam is ter plaatse geweest en 
heeft de machines én de veiligheidsmaatregels geïnstalleerd. Dit leidde tot voorlopige 
overheidserkenning van de opleiding. In 2022 wordt het project vervolgd met de renovatie 
van de slaapzalen en verdere opleiding van de docenten. Het doel is tweeledig: een betere 
opleiding voor meer leerlingen en een sterk verbeterde financiële zelfstandigheid van deze 
vakschool. 
 
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 en het bestuur 
van STB. 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 tekort van € 3.901. Dit tekort 
ontstond door de besteding van een in 2020 gevormd bestemmingsfonds voor de 
nieuwbouw van KVTC. Aan dit fonds wordt ook een bedrag toegevoegd, ter besteding in 
2022. Van de bijna € 85.000 die het ZZg in 2021 aan de missieposten besteedde, kon ruim 
€ 22.500 door STB worden bijgedragen.  
 
Alle bestemde 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 25 januari 2022 zijn goedkeuring aan deze 
jaarrekening.  
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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. 
 
It Heidenskip, 25 januari 2022 
 
 
 
Pytsje Kampen-van der Heide   Douwe van Barneveld 
voorzitter     penningmeester 
  



Stichting Trijntje Beimers Jaarrekening 2021 5 

Balans per 31 december 2021   2020 

na verdeling van het resultaat €  € 

Vorderingen    

Overige vorderingen 0  0 

 0  0 

    

Geldmiddelen    

Spaarrekening 34.006  34.006 

Betaalrekeningen 17.515  30.916 

 51.521  64.922 

    

TOTAAL ACTIVA 51.521  64.922 

    

Bestemmingsfondsen en -reserves    

Continuïteitsreserve 2.504  1.840 

Ambulance 1.842  1.842 

VTC nieuwbouw 7.742  11.716 

Landbouw 344  344 

Overige ondersteuning 29.574  30.165 

 42.006  45.907 

    

Schulden    

Overig kortlopend 9.515  19.015 

 9.515  19.015 

    

TOTAAL PASSIVA 51.521  64.922 
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Rekening van baten en lasten over 2021   2020 

 €  € 

Baten    

Giften van particulieren 5.074  8.616 

Giften van kerken 10.801  23.607 

Giften van scholen en organisaties 3.100  100 

TOTAAL GIFTEN 18.975  32.323 

    

Rente  0  0 

TOTAAL EIGEN INKOMSTEN 0  0 

    

TOTAAL BATEN (A) 18.975  32.323 

    

Lasten    

Exploitatiebijdragen missieposten  9.500  19.670 

Overige bijdragen t.b.v. missieposten 13.090  1.670 

TOTAAL BESTEDING DOELSTELLING 22.590  21.340 

    

TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN 286  160 

    

TOTAAL LASTEN (B) 22.876  21.500 

    

Saldo boekjaar (A - B) -3.901  10.823 
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 Toelichting op de balans  
 

Nog te betalen  31-12-2020   af/bij   31-12-2021  

Bankkosten  €                   15   €                    -     €                   15  

Af te dragen aan ZZg   €          19.000   €           -9.500   €             9.500  

    

Saldo   €          19.015   €           -9.500   €             9.515  

  
Deze schulden worden begin 2022 betaald. 
 

Reserves en fondsen   31-12-2020   toevoeging   onttrekking   31-12-2021  

Continuïteit organisatie  €              1.840   €                  950   €                -286   €              2.504  

KVTC nieuwbouw  €            11.716   €              7.742   €          -11.716   €              7.742  

Nieuwe initiatieven  €            30.165   €                     -     €                -591   €            29.574  

Ambulance  €              1.842     €              1.842  

Landbouw  €                  344   €                     -      €                  344  

Missieposten algemeen  €                     -     €              8.968   €             -8.968   €                     -    

Kinderhuis  €                     -     €                  603   €                -603   €                     -    

KVTC grace students  €                     -     €                  712   €                -712   €                     -    

  €            45.907   €            18.975   €          -22.876   €            42.006  

     

Toegevoegd  €            18.975     

Onttrokken  €          -22.876     

Saldo boekjaar  €             -3.901     

 
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
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

Ontvangen bijdragen 2021  bruto   t.b.v. kosten   netto   2020  

Missieposten algemeen  €             9.440   €               -472   €             8.968   €          14.088  

Kilangala kinderhuis  €                635   €                 -32   €                603   €                864  

Kilangala grace students  €                750   €                 -38   €                712   €            2.945  

Kilangala VTC nieuwbouw / slaapzalen  €             8.150   €               -408   €             7.742   €          11.716  

Kilangala evangelisatie  €                    -     €                    -     €                    -     €                142  

Kilangala kliniek  €                    -     €                    -     €                    -     €                950  

  €          18.975   €               -950   €          18.025   €          30.705  

 
De algemene bijdragen en van toepassing zijnde bestemde giften 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  2021   2020  

Kilangala Mission via ZZg  €             9.000   €          18.000  

Kantembo Mission via ZZg  €                500   €            1.000  

Kilangala KVTC nieuwbouw  €          11.716   

Kilangala studentenstart  €                660   

Kilangala telefonie  €                214   

Kantembo auto-onderhoud  €                500   

Kilangala Mission watervoorziening   €            1.670  

  €          22.590   €          20.670  

 
De projectbijdragen zijn via het ZZg e.a. verstrekt.  

Bijdrage via / door ZZg   Bijdrage STB   ZZg subs 2021  

Kilangala Kinderhuis  €              1.500   €              7.400  

Kilangala Evangelisatie  €              2.500   €              7.800  

Kilangala kliniek  €              2.500   €              8.000  

Kilangala VTC  €              2.500   €              6.000  

Kantembo Kinderhuis  €                  500   €              1.500  

Kantembo auto-onderhoud  €                  500   €                 500  

Kilangala tools support  €                  660   €                 900  

Kilangala houtbewerking  €            11.716   €           52.250  

Kilangala telefonie (MultiModus)  €                  214   

Kantembo oliepers   €                 275  

  €           22.590   €           84.625  
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Organisatiekosten  2021   2020  

Betalingsverkeer  €                140   €                139  

Reiskosten vergaderingen  €                   53   €                   -    

Vrijwilligers en secretariaat  €                   93   €                  21  

  €                286   €                160  

 
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. 


