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1. Voorwoord
In het volgende stuk wil ik u graag meenemen in het afgelopen kalenderjaar 2018 van Stichting Step
One.
In de jaarrekening wordt de resultatenrekening en balans uitgelicht, in het verslag de resultaten die
we behaald hebben in Tanzania. Als penningmeester ben ik tevreden over de stappen die we hebben
gezet en het resultaat van onze inspanningen in Tanzania. Ik nodig u dan ook uit om het stuk te lezen
en zodoende een indruk krijgt wat Stichting Step in 2018 heeft gedaan en bereikt.
2. Verslag door de penningmeester
Bestuur
Stichting Step One vierde februari 2018 zijn 5 jarig jubileum ! Dit is gevierd met alle bestuursleden en
oud bestuursleden. Terugkijken maar vooral ook vooruitkijken.
Ik ben zeer blij dat we in 2018 het betuur compleet hebben kunnen maken met de benoeming van
Nina van Acker als secretaris.
Er is gekozen voor een jong bestuurslid. Het gebrek aan ervaring wordt ruimschoots gecompenseerd
met enthousiasme en kennis van moderne communicatiemiddelen. Er is regelmatig vergaderd,
meestal bilateraal en voor vertrek naar Tanzania extra vergaderingen met de reizigers.
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 uit het beleidsplan,

De projecten
KVTC Kibosho Vocational Training Center
Vakschool voor weeskinderen en kinderen met albinisme
Ons al bestaande project KVTC, een vakschool voor jongens en meisjes, in Umbwe kan nog steeds op
de steun rekenen van Stichting Step One. Ook in 2018 was het weer de thuisbasis voor de reizigers.
Er werd geslapen en gegeten en KVTC was ook de uitvalsbasis voor alle trips naar de projecten en de
safari. Stichting Step One heeft geld ingebracht voor het Albino project dat daarmee is afgerond.
Christina, die albinisme heeft, heeft geld gekregen om voor zichzelf te beginnen als naaister. De
school is vrijwel selfsupporting. De visvijvers doen het goed en de aanvraag voor het Hydroponic
project is toegekend en het geld daarvoor is binnen. Er is een waterput aangeboord en de nodige
kennis binnengehaald om het project goed te laten starten. De salarisvergoedingen van Douglas en
Eric zijn ook in 2018 door Step One betaald. Na 4 jaar investeren lijkt het KVTC in 2019 op eigen
benen verder te kunnen.
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Angel Keepers, kinderdagverblijf en toekomstige basisschool
Angel keepers is diverse keren bezocht tijden het verblijf in 2018. Er is een dringende wens om het
kinderdagverblijf uit te breiden met een basis school. De huur van de grond waarop het daycare
center staat wordt opgezegd. Re- locatie is daarmee noodzakelijk. De optie om dan meteen een
basisonderwijs faciliteit erbij te bouwen is logisch. Er zijn diverse stukken land bezocht. Financiering
is lastig, maar toch gelukt dankzij de offers die initiatiefnemer Cliff Tanga heeft genomen. Stichting
Step One gaat in 2019 de focus leggen op het realiseren van dit grote project.
Tumta , jongereninitiatief voor buurtontwikkeling en stimulering van basisonderwijs.
Tumta heeft vergevorderde plannen om eigen fondsen te werven of inkomen te genereren teneinde
de dienstverlening naar de gemeenschap te intensiveren.
Hierover is tijdens de reis naar Tanzania uitgebreid overleg gevoerd tussen Tumta en Step One.
Het beleidsplan is nog te vrijblijvend en onvoldoende concreet als het aankomt op doelstellingen,
evaluatie items, tijdlijnen en kosten.Step One ondersteund nog steeds deze mooie organisatie, maar
heeft gevraagd de plannen meer S.M.A.R.T. te maken voordat wordt besloten dit financieel te gaan
ondersteunen. Als de aangepaste binnen zijn zal in 2019 daarover worden beslist.

ARF African Roots Foundation, water- en scholingsproject bij de Massaai
Ook ARF is in 2018 bezocht. De resultaten van onze donaties in 2017 zijn bekeken en goedgekeurd.
Het ziet er geweldig uit en draagt bij aan de doelstelling om meer mensen toegang te geven tot
gebruik en consumptie van schoon drinkwater. Er is geen aanvullende (hulp)vraag gekomen vanuit
ARF waarmee zij niet langer een project is van Stichting Step One. De vriendschapsrelatie zal zeker
blijven bestaan en wellicht in de toekomst weer leiden tot concrete hulp.

De ontwikkeling van Step One
In een nieuw beleidsplan voor (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 blijft kiezen voor het ondersteunen van bestaande en potentieel kansrijke projecten die door
gebrek aan middelen en/of kennis in hun ontwikkeling of zelfs voortbestaan worden bedreigd.
Vraaggerichte hulp met heldere resultaten.
Versplintering van aandacht en middelen over meerdere projecten is een aandachtspunt voor de
komende tijd. Het is op die reden niet wenselijk dat er meer dan 3 projecten zijn.
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Reizen
In 2018 is Step One met een kleine groep (4 personen) ruim 3 weken in Tanzania geweest. De
voorzitter was daarbij. De groep werd aangevuld met 3 leden van de Kettlebel club die Tanzania
wilde zien voordat ze de Kilimanjaro gingen beklimmen. Alle projecten zijn bezocht en er zijn
onderhoudswerkzaamheden gedaan op KVTC.
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 en in Nederland fondsen te werven. De
Nijmeegse Kettlebel club en het RijnIJssel college hebben geld bijeengebracht via doneeractie.nl en
zij hebben in Tanzania de projecten bezocht. Zowel in het bedrijfsleven als particulieren heeft
Stichting Step One veel goodwill opgebouwd.
Er zijn stappen gezet om de social media beter te benutten. Het verder professionaliseren van de
website heeft nog niet tot resultaat geleidt. Dit zal in 2019 worden opgepakt door het maken van een
nieuwe website. Facebook wordt beter beheerd dan voorheen.

Fondswerving/ Evenementen
De fondswerving is grotendeels door de partners gedaan Kettlebel en het RijnIJssel college en heeft
veel geld opgeleverd. Ruim € 5200 !! Er zijn veel contacten gelegd die in de komende jaren verder
worden benut om fondsen te werven, waaronder Pastor Knol, , Vrijzijn theater, ABN AMRO en nog
enkele andere relaties. In 2019 zal weer een groot fondswerving evenement worden georganiseerd.
Financieel
Stichting Step One staat er begin 2019 financieel gezond voor. In 2018 is er veel geld naar de
projecten gegaan. Er is door een constante inspanning van bestuur, partners, vrijwilligers, reizigers
en (vaste) donateurs een regelmatige stroom inkomsten ontstaan, waarmee we de meeste vragen
uit de projecten hebben kunnen financieren. Het motto blijft; ‘we doen wat we kunnen’.
Er waren problemen met de transfers van geld naar de projecten in Tanzania. Hiernaar is onderzoek
gedaan. Dit heeft de Stichting geld gekost . In 2019 worden geen verstoringen in de transfers
verwacht.
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Het geld is over de projecten ondermeer uitgegeven aan:


Opzet / startkapitaal eigen bedrijf Christina



Bouw / inrichting van lokalen



Salarisvergoedingen 2 medewerkers/ oud leerlingen KVTC



Teacher salaris Angel Keepers ( 2 x 1 maand)



2 x een 5000 liter watertank



Onderhoud materiaal verf, cement e.d.



14 x schoolgeld voor kinderen met arme ouders
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Cijfers 2018 ten opzichte van 2017
3. Resultatenrekening
Resultatenrekening 2018
Staat van baten en lasten

Resultatenrekening 2017
Activa
Baten donaties
Baten georganiseerde acties
Baten sponsoring
Baten diverse
Totaal baten

€ 17.559,25
3.170,43 Baten donaties en sponsoring
4.200,00
6.297,64
2.254,05
Totaal baten
€ 17.559,25
€ 15.922,12

Lasten van acties
Lasten bank
Bijdrage Projecten
Algemene kosten
Totaal lasten

Lasten bank
153,32
1.850,30
Kosten vluchten/reis
3.678,13
200,44
Bijdrage projecten
18.878,31
10.077,92
Algemene
kosten
61,00
197,51
Totale lasten
€ 22.770,76
€ 12.326,17

Batig saldo

€ 3.595,95

Debet saldo

€ -5.211,51

Saldo 31-12-2018
Spaarsaldo 31-12-2018

€ 6.974,73
€ 18,00

Saldo 31-12-2018
Spaarsaldo 31-12-2018

€ 1.763,22
€ 18,00
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4. Balans

Balans 2017
Activa
31-12-2017 Passiva
Liquide middelen
Vermogen
Rabobank (rekening-courant) € 6.974,73 Totale baten
Rabobank (spaarrekening)
€
18,00 Totale lasten
Startsaldo 2017
Spaarsaldo 2017
€ 6.992,73

Balans 2018
Activa
31-12-2018 Passiva
Liquide middelen
Vermogen
Rabobank (rekening-courant) € 1.763,22 Totale baten
Rabobank (spaarrekening)
€ 18,00 Totale lasten
Startsaldo 2018
Spaarsaldo 2018
€ 1.781,22

31-12-2017
€ 15.922,12
€ 12.326,17

€ 3.378,78
€ 18,00
€ 6.992,73

31-12-2018
€ 17.559,25
€ 22.770,76

€ 6.974,73
€ 18,00
€ 1.781,22
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