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1.Voorwoord
In dit document neem ik u mee in het kalenderjaar 2019 van Stichting Step One.
In de jaarrekening worden 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 te
krijgen van de activiteiten en resultaten.

2. Verslag van de penningmeester

Bestuur
Het bestuur is stabiel. Er zijn geen personele of functiewijzigingen geweest. Er is meerdere keren vergaderd, maar
alleen dan als er een directe aanleiding toe bestond. Via telefoon en mail is afstemming bereikt over lopende zaken.
De stichting heeft in februari 2019 ook een nieuw adres gekregen.

De projecten
KVTC Kibosho Vocational Training Center , Vakschool voor weeskinderen en kinderen met albinisme

KVTC, een vakschool voor jongens en meisjes in Umbwe heeft grote vorderingen gemaakt in hun streven naar
zelfredzaamheid. Het opzetten van inkomsten generende projecten zoals Hydroponic, visteelt en de 1 jaars
opleidingen voor volwassenen is goed van de grond gekomen. De Nederlandse directrice van het KTC is om
gezondheidsredenen enkele maanden in Nederland geweest,. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten die ook effect
zullen hebben op de continuïteit van Stichting Step One met betrekking tot de ondersteuning van dit project.
Angel Keepers, kinderdagverblijf en toekomstige basisschool
Angel Keepers stond in 2019 en staat zeker ook in de komende jaren in het teken van de gedwongen
verhuizing en nieuwbouw. Er is grond aangekocht door de Angel Keeper Foundation. Stichting Step One heeft
in deze periode ondersteuning geboden om de lopende kosten van het kinderdagverblijf te voldoen. Stichting
Step One gaat in 2019 de focus leggen op het realiseren van dit grote project. Daartoe zijn diverse acties uitgezet
die in 2020 kunnen worden ingezet voor de herbouw.
Tumta , jongereninitiatief voor buurtontwikkeling en stimulering van basisonderwijs.
Dit mooie project wordt als afgesloten beschouwd. Het niet reageren op verzoeken om met een onderbouwd
plan te komen, heeft tot dit besluit geleidt. Omdat er vele raakvlakken zijn met het bestuur van Tumta, is het
mogelijk dat er in de toekomst nog incidenteel kleinschalige ondersteuning kan worden geboden. Maar dit
alleen op een concrete vraag en goed ondebouwd.
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ARF African Roots Foundation, water- en scholingsproject bij de Massaai
Ook ARF is afgesloten. Met het vinden van andere sponsoren voor het schoolproject en het boren van een
waterput op 70 meter diepte, is ook de watervoorziening gegarandeerd. De door Stichting Step One gedoneerde
watertanks blijven operationeel om een voorraadbuffer aan te leggen.
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 doelstellingen
Momenteel zij er nog 2 projecten waar Stichting Step One bij betrokken is. Vanwege de grote inspanning die
gevraagd wordt door Angel Keepers, zal dit aantal in 2020 niet groeien.
In 2019 is een grote wens in vervulling gegaan met het vernieuwen/ updaten van de website www.step-one.nu
Jaimy-lee Krumeich heeft, met input van de bestuursleden van Step One, daarbij geholpen en het resultaat stem t
tot tevredenheid.
Reizen
In 2019 is Stichting Step niet op reis geweest . Het plan bestaat om in 2020 weer naar de projecten te gaan.
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.
Er zijn stappen gezet om de social media, met name instagram beter te benutten. De vernieuwde website
en het beter beheren van facebook helpen ons de naamsbekendheid te vergroten en onze boodschap te
communiceren

Fondswerving/ Evenementen
De belangrijkste activiteit in 2019 bestond uit de aanvraag bij Vastenactie Nederland. In samenwerking met
parochies is de aanvraag ingediend voor het project “Rebuilding the future”, de herbouw van Angel Keeper.
Begin 2020 zal bekend worden of deze aanvraag wordt gehonoreerd. Ook stichting K.O.O.K en kringloopwinkel
Keer op Keer, makelaardij Bakker Schoon, hebben grote donaties gedaan. De Allemanskerk heeft met hun
sobere maaltijd € 2000 gedoneerd
Het RijnIJssel college in Arnhem heeft weer een actie gedaan die € 1915 opleverde. Ook vaste donateurs
deden hun duit in het zakje. Er lopen nog een aantal aanvragen die hopelijk begin 2020 worden gehonoreerd.
Waaronder diverse kringloopwinkels, FEMI en Rotery.
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Financieel
Stichting Step One stond er begin 2019 financieel gezond voor. Eind 2019 is de kas vrijwel leeg. Buiten een
kleine betaling voor de update van de website en bank transactiekosten is al het geld naar de projecten
gegaan.

In onderstaande rapportage vindt u de uitgaven en inkomsten gespecificeerd.
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Cijfers 2019 ten opzichte van 2018
Resultatenrekening 2019
Staat van baten en lasten

Resultatenrekening 2018
Activa

€ 17.559,25 Baten donaties en sponsoring

Baten donaties en
sponsoring

€ 17.559,25

Totaal baten

€ 6.861,82

€ 6.861,82

Totaal baten

Lasten bank
€ 153,32
Lasten bank
€ 262,36
Kosten vluchten/reis
€ 3.678,13
Bijdrage projecten
€ 18.878,31
Bijdrage projecten
€ 6.090,00
Algemene kosten
€ 61,00
Algemene kosten
€ 191,18
Totale lasten
Totale lasten
€ 22.770,76
€ 6.543,54
Debet saldo

€ -5.211,51

Batig saldo

€ 318,28

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

€ 1.763,22
€ 18,00

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

€ 2.081,50
€ 18,00

Activa
Liquide middelen
Rabobank (rekening-courant)
Rabobank (spaarrekening)

Balans 2019
31-12-2019 Passiva
Vermogen
€ 2.081,50 Totale baten
€ 18,00 Totale lasten
Startsaldo 2019
Spaarsaldo 2019
€ 2.099,50

31-12-2019
€ 6.861,82
€ 6.543,54

€
1.763,22
€
18,00
€
2.099,50
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