Jaarverslag 2018
Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy
Hulpverlening aan scholen op Madagaskar

Jaarverslag 2018 van de
Stichting Faniampiana Sekoly Malagasy
Ook dit jaar willen we graag een verslag uitbrengen van het werk van de
stichting in 2018.
Eerst over de stichting:
Amy en Rien de Kievit willen hulp verlenen aan onderwijs op Madagaskar.
Om dat mogelijk te maken is gekozen voor een stichting.
De Stichting Faniampiana Sekoly Malagasy (Malagassisch voor: Hulpverlening
aan Scholen op Madagaskar) is opgericht op 26 februari 2016 en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nr. 65448464. Het RSIN-nummer is
856117067.
De belastingdienst heeft de stichting goedgekeurd als ANBI-instelling (Algemeen
Nut Beogende Instelling). Hierdoor komen donaties aan de stichting in
aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.
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Het bestuur kent 3 leden:
Rien de Kievit,
Mieke ten Hoeve en
Floris Koster.
Renze Boersema is adviseur van de stichting.
Het doel van de stichting is:
1. a. het verlenen van hulp aan kansarme kinderen en jongvolwassenen in
ontwikkelingslanden;
b. het bevorderen van onderwijs, gezondheidszorg en andere
voorzieningen voor kansarme kinderen en jongvolwassenen in
ontwikkelingslanden;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en
beoogt niet het maken van winst.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
samenwerking met lokale gouvernementele en niet-gouvernementele
organisaties. De stichting zal fondsen werven om haar doelstellingen te
realiseren. De stichting kan projecten en lokale organisaties die bijdragen
aan de doelstellingen financieel ondersteunen. Daarnaast kan de stichting
eigen projecten opzetten.
Voor het daadwerkelijk kunnen steunen van scholing op Madagaskar zijn Amy en
Rien, na uitgebreid bestuderen van de mogelijkheden en het voeren van
gesprekken met Nederlanders die op Madagaskar zijn of er geweest zijn, in
contact gekomen met de stichting Ankizy Gasy (Malagassisch voor Kinderen van
Madagaskar). Deze Malagassische stichting staat onder leiding van een Poolse,
mevrouw Katarzyna Bialous, roepnaam Kate.
Met haar stichting wil Kate onderwijs steunen op Madagaskar. Ze krijgt daarvoor
uit een aantal landen (zoals Polen, Engeland, Australië etc.) ondersteuning in de
vorm van geld en in werkzaamheden door vrijwilligers.
Voor nadere informatie over dit project en de voortgang verwijzen wij graag naar
de uitgegeven nieuwsbrieven. Deze zijn op te vragen via email:
stichtingfsm@gmail.com.
Kort samengevat:
In Ambotamasina staat een basisschool met zo’n 140 leerlingen en vier
leerkrachten. De ouders zorgen voor financiering van twee leraren. Voor hen een
forse belasting gezien hun schamele inkomens. Helaas laat de regering, die wel
gratis onderwijs predikt, het hier afweten.
Bij de besprekingen op Madagaskar en in Polen en de daar opvolgende contacten
per mail en skype is besloten een toezegging aan de school te doen van twee
extra leerkrachten, een sociaal werker annex coördinator, schoolmaterialen en
maaltijden voor de kinderen.
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Wat gebeurde er in 2018:
Na het bezoek in mei 2016 aan Madagaskar en het werkbezoek van Amy en Rien
in juni 2017 in Polen, zijn zij in februari 2018 weer op Madagaskar geweest. Een
uitgebreid verslag van dit bezoek is te vinden op de site: Reisverslag Madagaskar
2018, evenals het verslag van de bespreking met het team:
https://stichtingfsm.nl/wp-content/uploads/2018/06/Bespreking-met-Kate-PatiOny-en-Manana-12-02-2018.pdf.
We konden zien, tijdens de bezoeken aan de school, en daarna in de periodieke
reportages dat het onderwijs aan de kinderen goede voortgang had. Het
schooljaar 2017/2018 is doorgegaan tot eind augustus 2018 en na een vakantie
is de school medio november 2018 begonnen aan het schooljaar 2018/2019. In
onze nieuwsbrieven hebben we geschreven over de wens van de regering om de
schooljaren gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. De nieuwsbrieven vind je
hier.
In die nieuwsbrieven doen we ook uitgebreid verslag van het medisch onderzoek
dat door vrijwilligers (met een medische achtergrond) uit Polen is uitgevoerd en
over de maaltijden die wij aan de kinderen verstrekken.
In 2018 is begonnen met de bouw van een nieuw gebouwtje voor twee
leslokalen. Als stichting hebben wij een bijdrage gegeven ten laste van ons
noodfonds. De bijdrage aan dat fonds hebben we dit jaar verhoogd tot 8% van
de inkomsten van donateurs en initiatiefnemers.
In 2018 is de bijdrage van donateurs iets afgenomen t.o.v. 2017. Dat houdt
verband met het feit dat we in 2017 een paar grote eenmalige giften hebben
gehad. Het aantal donateurs die een periodieke bijdrage hebben toegezegd is
gestegen met 7 tot 35. De bedragen variëren van € 2,50 tot € 100 per maand.
Het totaal toegezegde bedrag per jaar is nu bijna € 5.000. Hierdoor is het voor
ons mogelijk toezeggingen te doen voor de wat langere termijn.
In 2018 waren de stichtingskosten hoger dan in 2017, € 901,63 i.p.v. € 142,99.
Dit houdt verband met het feit dat we een brochure hebben laten drukken voor
een groep donateurs. De reacties op deze brochure waren dusdanig dat de
kosten via de inkomsten ruimschoots zijn gecompenseerd. Ook is er een flink
bedrag (ca. € 500) uitgegeven aan kosten voor een notaris en voor de Kamer
van Koophandel, in verband met een voorziening die Amy en Rien hebben
getroffen om de hulpverlening te kunnen continueren vanaf het moment dat zij
daartoe zelf niet meer in staat zijn.
De stichting vindt het belangrijk dat deze hulpverlening voor een langere tijd aan
de kinderen gegeven kan worden.
Uitgangspunt van de stichting is dat alle binnenkomende bedragen volledig
worden gebruikt voor de hulpverlening op Madagaskar. Reis- en verblijfkosten
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worden door de bezoekers zelf betaald. Voor donateurs geeft dit een zekerheid
dat hun bijdrage volledig ter plaatse wordt besteed.
Met betrekking tot de reis- en verblijfkosten hebben we een fonds Reiskosten
ingesteld. Na het storten van een bijdrage ter grootte van die kosten kunnen de
reizigers hun reiskosten hier declareren. Een eventueel saldo in dit fonds wordt,
bij beëindiging van dit fonds, toegevoegd aan de algemene middelen van de
stichting. De bijdrage in dit fonds valt onder de ANBI-regels en kan voor fiscale
aftrekbaarheid in aanmerking komen.
Hierboven gaven we aan dat er donateurs zijn die een periodieke gift hebben
toegezegd. Dat stellen wij zeer op prijs. Voor een bedrag van € 8 per maand
kunnen wij één kind een maand lang de maaltijden verstrekken. Uiteraard zijn
wij blij met elk toegezegd bedrag en ook met losse donaties. Dank zij die support
kunnen we goed voor “onze” kinderen zorgen.
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Jaarrekening 2018
2018

2017

10.000,01
2.500,00
10.483,36
22.983,37

10.000,00
2.500,00
12.420,10
24.920,10

22.843,00
-10.000,00
5.000,00
901,63
18.744,63

12.937,52
-2.500,00
10.000,00
142,99
20.580,51

2.500,00
1.638,67

2.500,00
1.744,41

22.883,30

24.824,92

100,07

95,18

Fonds Reiskosten:
Saldo vorig jaar
Bijdrage
Reiskosten
Saldo

51,21
2.500,00
-1.880,03
671,18

0,00
2.500,00
-2.448,79
51,21

Noodfonds
Saldo vorig jaar
Bijdrage
Bijdrage nieuw lokaal
Saldo

1.744,41
1.638,67
-1.200,00
2.183,08

0
1744,41
0,00
1.744,41

Inkomsten:
Bijdrage initiatiefnemers:
Bijdrage Fonds Reiskosten:
Donaties:
Totaal:
Uitgaven:
Overzicht project Ambatomasina:
Bijdrage aan Ankizy Gasy:
Gereserveerd in vorig jaar:
Toegezegd maar nog niet betaald:
Stichtingskosten:
Totaal:
Bijdrage Fonds Reiskosten:
Bijdrage Noodfonds:
Totaal uitgaven:
Resultaat:

Balans per:
Bankrekening:
Spaarrekening:
Totaal activa:

Stichtingsvermogen:
Resultaat 2018
Totaal vermogen
Fonds Reiskosten:
Fonds Noodhulp
Toegezegd aan Ankizy Gasy:
Totaal passiva:
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31-12-2018 31-12-2017
1.559,68
6.500,00
8.059,68

11.900,97
0,00
11.900,97

105,35
100,07
205,42

10,17
95,18
105,35

671,18
2.183,08
5.000,00
8.059,68

51,21
1.744,41
10.000,00
11.900,97
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Zijn er vragen, opmerkingen of suggesties, geef die dan s.v.p. aan ons door.
Persoonlijk of via de mail: stichtingfsm@gmail.com.
Krimpen aan den IJssel, februari 2019
Memlinghof 25, 2923 XT Krimpen aan den IJssel,
Telefoon 06-51320771
Het bestuur:
Rien de Kievit
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Floris Koster
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