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Afgelopen jaar ( 2016)
In het volgende stuk wil ik u graag meenemen in het afgelopen jaar van stichting Step One
(1/1/2016- 31/12/2016). In de jaarrekening wordt de resultatenrekening en balans uitgelicht, maar
ook de reizen en het resultaat wat we behaald hebben in Tanzania.
Als nieuw aangetreden penningmeester ben trots op de stappen in professionalisering van de
Stichting, uitbreiding van activiteiten en evenementen en bovenal het adopteren van een tweede
project. De stichting bruist van enthousiasme en activiteit.
Bestuur
Bart Mulder, vanwege het starten van een eigen bedrijf en Annemiek Scheltus, omdat ze haar
toekomst een andere wending wil geven, hebben het bestuur verlaten. Met de na zijn overlijden nog
niet ingevulde bestuursfunctie van Ellard Kootker, waren er 3 vacatures. Deze werden opgevuld door
Mark Metzelaar (secretaris), Merwin de Groot (penningmeester) en Shelly Metselaar (reis- en
vrijwilligers coördinator) Met het voltallige bestuur zijn de stappen gezet zoals in het beleidsplan
2014-2017 zijn neergelegd.
De ontwikkeling van de stichting in organisatorisch opzicht kreeg veel aandacht evenals het zoeken
naar een mogelijkheid om constante inkomsten te verwezenlijken. Het organiseren van reizen naar
de projecten kon daar invulling aan geven.
De projecten
Umbwe
Na de reis in 2015 is er veel gebeurd in Umbwe. Het aantal leerlingen groeit gestaag en er zijn 2
vakrichtingen bijgekomen. Waarvoor Step One zich heeft ingezet. Umbwe is ook een
reisbestemming.
Handeni
Er is een overeenkomst voor 1 jaar (2016) gesloten om de bouw van een lagere school in Handeni
financieel te ondersteunen. Buiten Handeni stad wordt in een 5 jaren plan een school gebouwd waar
uiteindelijk ca. 700 kinderen onderwijs ontvangen. Handeni is ook een reisbestemming.
Vanwege het karakter van de school die niet overeen komt met de doestelling van Step One is medio
november besloten dat de 1-jarige overeenkomst niet wordt verlengt.
Fondsenwerving
Via Geef.nl , Mijn Eigen Marktplaats, Kentaa, Dream or Donate en Goededoelshop werden bronnen
aangeboord om een constantere cashflow te bevorderen. Step On Board was wederom een groot
succes. Ondanks het mindere weer is met de inzet van velen een mooi resultaat behaald. Naast het
Keez- toernooi werd ook de Pubquiz (popquiz) ingevoerd als evenement. Er is meegelopen in de
beddenrace en op diverse markten waren we actief. We mochten ook gelden ontvangen van
fondsbeheerders zoals KOOK en Hofsteestichting, enkele kringloop organisaties en particulieren,
Stepping Stone was ook nieuw in 2016. Het verkopen van stenen met een Step One logo liep
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uitstekend. Ook werden de eerste evenement buiten Langedijk (Alkmaar en Heerhugowaard)
geïntroduceerd. Nieuw was ook de crowdfunding actie voor de Albino kinderen in Umbwe.
Ook de 1000 eilandenschool in Langedijk zette zich in tijdens de vastenweek voor Stichting Step One
met een mooi resultaat. Lief Langedijk stond garant voor de aanschaf van prachtige nieuwe kleding
(polo’s en bodywarmers met logo bedrukt.) De reizigers/ vrijwilligers hebben door hun inzet ook
bijgedragen aan het mooie resultaat.
Er zijn veel contacten gelegd met potentiële sponsoren en organisaties waaronder Wilde Ganzen,
waarmee toekomstige samenwerking mogelijk en wenselijk is. Kortom een fantastisch resultaat dat
alleen dankzij de inzet van het bestuur en de vrijwilligers kon worden bereik.

De ontwikkeling van Step One
De stichting is voortdurend in ontwikkeling, omdat we nog steeds een lerende organisatie zijn,
krijgen we steeds meer inzicht en ervaring in alle aspecten van ontwikkelingssamenwerking. We
staan onszelf toe om ‘fouten’ te maken en daar lering uit te trekken. Het delen van onze ervaringen
met andere organisaties levert ook veel kennis op. Er wordt hard gewerkt aan het beleidsplan 20172020 om duidelijk richting te geven aan onze ambities voor de komende jaren.
Op reis!
Het afgelopen jaar kende vele hoogtepunten, maar het absolute hoogtepunt van het jaar is toch de
reis naar onze projecten in Tanzania.
Op 21 september 2016 gingen de eerste reizigers richting Tanzania .In de weken daarop gevolgd
door een groep die in totaal 14 personen telde. Er waren 2 reisdoelen. Umbwe, project KVTC en
Handeni, project TJ school.
Zoals altijd ook nu weer hartelijk ontvangen door Anne Sloot, de directrice van de vakschool voor
jongens en meisjes in Umbwe. Na een week van hereniging, schitterend uitzicht op de Kilimanjaro en
werkzaamheden kwamen er 4 mensen van Step One bij. Er werd geschilderd, geschuurd en
schoongemaakt, lesgegeven en vooral veel gelachen. Tijd voor ontspanning was er ook.. Bezoeken
aan de waterval, een schooltje en enkele arme families om ze wat spullen uit Nederland te
overhandigen. Zo vliegt de tijd voorbij. Een bezoek aan het stadje Moschi, waar we een nieuw
‘winnaarseiland ‘hebben gevonden waar je lekker en goedkoop kan eten, en je dag is snel om. Het
leukste blijft het contact met de studenten en docenten. Het KVTC is een warm nest waar de
waardering voor wat Step One doet niet wordt uitgesproken maar des te meer wordt gevoeld.
Het afscheid kwam weer veel te snel . Met een ceremonie werden we uitgezwaaid. Sketches, liedjes
en dansjes werden door de studenten opgevoerd in een feestelijke stemming. Ook wij hadden enkele
stukjes ingestudeerd . Het was geweldig . De volgende ochtend, vlak voor het vertrek, de Step One
vlag gestreken en ook nu weer alle docenten en studenten aanwezig . Met zang en dikke knuffels van
iedereen gingen we het busje in met de gedachte , We komen hier snel weer terug.
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28 december 2016: het resultaat in tekst en procenten
Als transparante organisatie vinden wij het van groot belang om verantwoording af te leggen over de
inkomsten, kosten en vooral de besteding van gelden.
De inkomsten: 100 % (€ 44.627,60)
Zoals eerder is vermeld komen de inkomsten uit vele bronnen. 2015 is met een positief resultaat
afgesloten zodat er met de fondsenwerving in 2016 voldoende geld beschikbaar was om de
projecten uit te voeren.
De Stichting kosten: 8 % (€ 3.597,-)
De kosten om de stichting te laten functioneren beperkt zich tot bank transactiekosten, uittreksels en
wijziging bij de Kamer van Koophandel, vergunningen evenementen, visa voor de reizen met
werkvergunningen en investeringen om evenementen mogelijk te maken. De kosten die gemaakt zijn
staan in de tabel hieronder toegelicht.
Wat?

Hoeveel?

Werkvergunningen Handeni

€ 758

Visa Handeni

€ 748

Algemene kosten

€ 94,52

Lasten bank

€ 156,99

Lasten acties
Totaal

€ 1.839,89
€ 3.597

Vanwege het positieve banksaldo aan het einde van 2016 zijn de bestedingen ten goede van de
ondersteuning van de projecten uitgekomen op prachtige 93,5%. Het startsaldo € 3.351,38 zorgt voor
een goede start van 2017.
In Umbwe wordt vraaggericht ondersteuning gegeven. Zo is, net als in 2015 het geld voor de afbouw
van de andere 3 lokalen betaald. Het jaarsalaris van een leerkracht elektrotechniek is gedoneerd. De
aanleg van een nieuwe keuken en het glaswerk voor de lokalen is eveneens door Stichting Step One
bekostigd. Met het op de school aannemen van kinderen met albinisme werd een extra dimensie
toegevoegd waar Step One schoolgeld en ondersteunende kosten heeft betaald.
In Handeni is een bedrag afgesproken dat dit jaar in 8 termijnen van € 1250 is overgemaakt. Dit
bedrag is verantwoord door de lokale partner met bonnen en betaalbewijzen. Voor 2017 is in 2016
een eenmalig transactie van € 3500 overgemaakt om project Handeni niet op de balans van 2017 te
hebben. Totaal is er in 2016 € 13.500 overgemaakt. In Handeni zijn de volgende werkzaamheden
verricht voor het uitbreiden van de school.




Alle ontbrekende ramen zijn geplaatst.
Twee lokalen zijn geplamuurd en geschilderd.
Alle ramen zijn schoon- en schilderklaar gemaakt.
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De ramen hebben meerdere verflagen gekregen.
In 2 lokalen is de vloer gestort.

Samenvattend, 2016 was een jaar waar we veel succesvolle acties hebben georganiseerd, mooie
donaties hebben mogen ontvangen en een indrukwekkende reis naar Tanzania hebben gemaakt. Wij
zijn trots dat we de Kibosho Vocational Training School (KVTC) hebben mogen helpen met het
afmaken van de lokalen en dat de school zich nu kan gaan uitbreiden zodat nog meer leerlingen daar
een opleiding kunnen volgen. Op naar een nieuw jaar waarin wij hopen ons motto te mogen blijven
uitvoeren: ‘ieder kind een kans’.
Groet,
Merwin de Groot
Penningmeester Stichting Step One
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3. Resultatenrekening
Resultatenrekening Stichting Step One 2016
Staat van baten en lasten
Banksaldo start 2016
Baten donaties
Baten georganiseerde acties
Eigen bijdrage reis deelnemers
Totaal baten

8.102,16
15.532,95
8.932,49
12.060,00
€ 44.627,60

Lasten van acties
Lasten bank
Bijdrage Project Handeni
Bijdrage Project KVTC Tanzania
Lasten reis
Algemene kosten
Totaal lasten

1.839,89
159,99
13.500,00
10.950,00
14.734,82
94,52
€ 41.276,22

Batig saldo

€ 3.351,38
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4. Balans
Balans Stichting Step One 2015

Activa
Liquide Middelen

31-10-2014
31-12-2015 Passiva
€ 11.909,22 € 8102,16 Eigen Vermogen

€

31-10-2014
11.909,22 €

31-12-2015
8102,16

Balans Stichting Step One 2016
Activa

1-1-2016

31-12-2016

-

€ 41.276,22

Passiva

1-1-2016

31-12-2016

€ 8102,16

€ 44.627,60

Restbedrag € 3.351,38
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