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1. Voorwoord
In deze verantwoording over het kalenderjaar 2020 vindt u een weergave van de belangrijkste
gebeurtenissen en een overzicht van ontwikkelingen binnen de Stichting, de financiën en de
projecten.
Het kalenderjaar 2020 werd gedomineerd door de uitbraak van het COVID-19 virus. Dit heeft een
grote impact gehad op alle activiteiten die waren gepland om fondsen te werven. Ook de reis naar
Tanzania met 6 personen, gepland op 1 juli 2020 kon geen doorgang vinden en evenementen werden
afgelast. Er waren naast de vele tegenvallers ook positieve, onverwachte lichtpuntjes.
In de jaarrekening en balans geeft de penningmeester inzicht in uitgaven en inkomsten.

2. Verslag van de penningmeester
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.

3. 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.
Momenteel zit KVTC in een transitie naar samenwerking met Young Africa om onder hun model in
francise te gaan functioneren.
YA is een organisatie die bewezen resultaten hebben behaald in diverse Afrikaanse landen. Doel van
deze transitie is continuïteit en professionalisering. Het aantal vakrichtingen is afgebouwd en de
overgebleven vakrichtingen worden nog beter uitgerust voor hun taak.

Angel Keepers
Angel Keepers, kinderdagverblijf en toekomstige basisschool, stond in 2020 en staat zeker ook
volgend jaar 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. Alle verdere activiteiten zijn in 2020 stil komen
te liggen als gevolg van COVID-19.
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4. Jaarverslag
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 WhatsApp en email is afstemming bereikt over lopende zaken. Het bestuur is wel, maar niet urgent, op zoek naar
een nieuwe voorzitter.

Reizen
De geplande reis met vertrekdatum 1 juli 2020 is door COVID-19 geannuleerd. Stichting Step One zet
zich in om de aanbetalingen en de kosten van de vliegtickets terug te vorderen. De donatie die
reizigers aan de Stichting doen kan om die reden niet worden geïncasseerd. Vanwege de onzekere
tijden staat voor 2021 geen reis gepland.

Fondswerving/ Evenementen
In 2020 werd duidelijk dat het aangemelde project bij Vastenactie Nederland niet werd gehonoreerd.
Dit was een enorme tegenvaller, maar werd goedgemaakt door het besluit van de parochies om toch
voor Stichting Step One de lokale vastenactie op te zetten. Op 1 maart 2020 vond een evenement
plaats in Obdam, ”Stamppot voor Tanzania”. Dit was een geweldige dag met meer dan 120 eters en
een mooie opbrengst. In enkele parochies heeft Step One een lezing gehouden om de parochianen te
enthousiasmeren voor de Vastenactie. Ook kreeg Step One onverwacht een grote donatie van
stichting Cantharis. Op 14 maart is voor de tweede keer de sobere maaltijd gehouden in de
Allemanskerk in Oudkarspel met een mooie opbrengst. Op deze avond werd langzaam duidelijk dat
het COVID-19 virus Nederland had bereikt. Daarna viel alles stil en zijn er nauwelijks gelden
binnengekomen uit de vastenactie.
Het RijnIJssel college in Arnhem heeft in 2020 met haar leerlingen weer een actie gedaan, COVID-19
proof. Begin 2021 wordt de opbrengst daarvan bekend Ook vaste donateurs deden hun duit in het
zakje. Met het opheffen van de fair-trade winkel in Langedijk werd Step One verrast met een mooi
bedrag.
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5. Financieel
Stichting Step One stond er begin 2020 niet zo goed voor omdat er veel geld naar de projecten is
gegaan. Ondanks tegenvallers als gevolg van COVID-19 is 2020 een goed jaar geworden en staat de
stichting er financieel gezond voor.
In onderstaande rapportage vindt u de uitgaven en inkomsten gespecificeerd.

Resultatenrekening en Balans
Resultatenrekening 2019
Staat van baten en lasten
Baten donaties en sponsoring

Totaal baten

Resultatenrekening 2020
Staat van baten en lasten
€ 6.861,82 Baten donaties en sponsoring
Reis correctie annulering

€ 6.861,82
Lasten bank

Totaal baten

€ 262,36

€ 10.107,46
€ 1.417,38

€ 11.524,84
Lasten bank

€ 260,65

Bijdrage projecten
€ 6.090,00
Bijdrage projecten
€ 6.300,00
Algemene kosten
€ 191,18
Kosten reis
€ 5.152,13
Totale lasten
€ 6.543,54
Totale lasten
€ 11.712,78
Batig saldo

€ 318,28

Nadelig saldo

- € 187,94

Saldo 31-12-2019
Spaarsaldo 31-12-2019

€ 2.081,50
€ 18,00

Saldo 31-12-2020
Spaarsaldo 31-12-2020

€ 1.893,56
€ 18,00

Balans 2020

Activa

31-12-2020 Passiva

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

31-12-2020

Vermogen
€ 1.893,56 Totale baten

€ 11.524,84

€ 18,00 Totale lasten

€ 11.712,78

€ 1.911,56

-

Startsaldo 2020

€ 1.893,56

Spaarsaldo 2020

€

18,00

€ 1.911,56
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