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1.Voorwoord 

In  het volgende stuk wil ik u graag meenemen in het jaar 2017 van Stichting Step One.  

In de jaarrekening wordt de resultatenrekening en balans uitgelicht, maar ook de resultaten die we 

behaald hebben in Tanzania. Als penningmeester ben ik trots op de stappen die we hebben gezet en 

het resultaat van de inspanningen in Tanzania. Ik nodig u dan ook uit om het stuk  te lezen zodat u 

een indruk heeft wat Stichting Step in 2017 heeft bereikt.   

2.verslag door de penningmeester 

Bestuur 

Enkel bestuursleden hebben aangegeven dat ze hun bestuursfunctie begin 2018 gaan neerleggen. 
Dat is zeer spijtig, maar een niet te vermijden gevolg van een bestuur dat bestaat uit jonge mensen. 
Er wordt momenteel gezocht naar opvolging en het bestuur zal in 2018 uit 3 personen gaan bestaan. 

Er is maandelijks vergaderd en voor aanvang van grote evenementen ook vaker. Ook zijn er 2 

reizigers informatie avonden georganiseerd. 

De ontwikkeling van de stichting in organisatorisch opzicht is doorgezet. Er is een nieuw beleidsplan 

gepresenteerd en goedgekeurd voor de komende 4 jaar. Er is gezocht naar partners en die zijn ook 

gevonden om de continuïteit in de fondsenwerving te garanderen. Ook is er invulling gegeven aan de 

doelstellingen in uit het beleidsplan, 

De projecten 

Het is met trots dat ik kan zeggen dat het aantal projecten in Tanzania naast het KVTC is uitgebreid 

met 3 nieuwe projecten.  

KVTC  vakschool 

Ons al bestaande project KVTC, een vakschool voor jongens en meisjes, in Umbwe kan nog steeds op 

de steun rekenen van Stichting Step One. Het aantal leerlingen heeft de 100 overschreden en is 

groeiende. Stichting Step One heeft geld ingebracht voor het Albino project en heeft de bouw van 

een gesloten keuken betaald bij een ander project dat in april 2017 werd toegevoegd. De school is 

zodanig in ontwikkeling dat het realistisch is om te veronderstellen dat selfsupporting in het 

komende jaar wordt gerealiseerd. Tot die tijd blijft Stichting Step One de school ondersteunen.  

Angel Keepers,  kinderdagverblijf 

Een daycare center waar zeer jonge kinderen uit alle sociale klassen les krijgen en spelen. Stichting 

Step One heeft een grote tent betaald die als eetzaal dient en met behulp van KVTC een gesloten 

keuken gebouwd. Tevens is voor 10 kinderen wiens ouders onvoldoende middelen hebben, het 

schoolgeld betaald.  

Tumta ,  jongeren buurt ontwikkeling 

In een zeer arm dorp zetten lokale jonge mensen zich in om de gemeenschap vooruit te helpen. 
Dit doen ze door te klussen bij gezinnen die dit zelf niet kunnen, ze bemiddelen bij conflicten, maar 
ook zorgen ze ervoor dat kinderen, die door ouders worden thuisgehouden, naar school gaan. 
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Stichting Step One heeft bijgedragen in de onkosten van deze gedreven  groep . Het gaat hier 
voorlopig om een eenmalige donatie. 
 

 

ARF  African Roots Foundation,   water- en scholingsproject bij de Massaai 

Stichting Step One heeft ARF geholpen met de financiering van watertaks om regenwater gedurende 

het korte regenseizoen op te vangen in een 10.000 litertank.  Het is een ambitieus project waar ook 

in de toekomst nog plannen moeten worden gerealiseerd zoals zonne-energie en het bouwen van 

gesloten keukens. Het unieke karakter van het project, waar voorziening van schoon drinkwater en 

bewustwording van de kwetsbare leefomgeving centraal staan, past bij onze doelstellingen. Als er 

weer een hulpvraag komt, zal Stichting Step One deze naar draagkracht honoreren.  

De ontwikkeling van Step One 

In een nieuw beleidsplan voor de komende jaren ( 2017-2020) is de richting waarin de stichting zich 

de komende jaren gaat ontwikkelen vastgelegd. De belangrijkste punten zijn dat naast scholing ook 

schoon drinkwater een speerpunt wordt. Ook is besloten dat Stichting Step One geen eigen 

projecten gaat opstarten, maar kiest voor het ondersteunen van bestaande projecten die door 

gebrek aan middelen in hun ontwikkeling of zelfs voortbestaan worden bedreigd. 

Reizen 

Er is geen groepsreis geweest in 2017. Wel is de voorzitter 2 maal op eigen kosten op reis geweest 

om de bestaande projecten te monitoren, afspraken te maken en potentieel nieuwe projecten te 

bezoeken. Dit heeft tot gevolg gehad dat er 3 nieuwe projecten bij zijn gekomen. In 2018 staat wel 

weer een groepsreis gepland. Het is voor de reizigers mogelijk om een deel van de reiskosten in te 

verdienen door het organiseren van acties.  

Netwerk 

Het netwerk van de Stichting wordt, zowel in Nederland als in Tanzania steeds groter. Het maakt het 
daarmee makkelijker om in Tanzania zaken te regelen. Bovendien geeft het bijeenbrengen van 
mensen met dezelfde idealen veel inspiratie. Zo is de oprichter van Angel Keepers,  Cliff Tanga nu ook 
bestuurlid in de board van KVTC en de oprichter van ARF Chris Pilley werkt samen met een adviseur 
van het KVTC in een gezamenlijk project. 
In Nederland is de Nijmeegse Kettlebel club een partner geworden die voor ons fondsen gaat 
werven.  
Ook Lief Langedijk is een partner die, waar wordt gevraagd , Stichting Step One ondersteund, dit jaar 

weer bij het Lief Langedijk concert. 

Er is stagnatie ontstaan bij het verder professionaliseren van de website. Ook google AdWords is in 

2017 niet snel genoeg ontwikkeld. Er ligt een uitdaging om dat in 2018 wel voor elkaar te krijgen. 
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Fondswerving/ Evenementen 

Step On board, dit jaar gehouden op 8 juli, was een groot succes, met fantastisch weer en een mooie 

opbrengst. Diverse markten en verkoop van stenen, cupcakes en appeltaarten brachten veel geld op. 

Ook diverse aanvragen bij fondsen en kringloopwinkels werden beloond met mooie donaties. De 

RABO fietstocht was eveneens een succes. 

Financieel 

Stichting Step One staat er financieel gezond voor. In 2017 is er veel geld naar de projecten gegaan. 
Er is door een constante inspanning van bestuur en vrijwilligers een regelmatige stroom inkomsten 
ontstaan, waarmee we de meeste vragen uit de projecten hebben kunnen financieren. 
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3. Resultatenrekening 

Resultatenrekening Stichting Step One 2017   

    

Staat van baten en lasten   

    

Baten donaties 3.170,43 

Baten georganiseerde acties 4.200,00 

Baten sponsoring 6.297,64 

Baten diverse 2.254,05 

Totaal baten  € 15.922,12 

    

Lasten van acties 1.850,30 

Lasten bank 200,44 

Bijdrage Projecten 10.077,92 

Algemene kosten  197,51 

Totaal lasten  € 12.326,17 

    

Batig saldo   €  3.595,95  
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4. Balans 

Balans 2017 

Activa 31-12-2017 Passiva 31-12-2017 

Liquide middelen   Vermogen 
 Rabobank beginsaldo   € 3.378,78  Eigen vermogen  € 15.922,12  

Rabobank  € 6.974,73  Kortlopende schulden  € 12.326,17  

 
  

  

 

 € 3.595,95  
 

 €    3.595,95  

 


