Jaarverslag 2020 en

Jaarrekening 2021
Stichting Step One
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1. Voorwoord
In deze verantwoording over het kalenderjaar 2021 vindt u een weergave van de belangrijkste
gebeurtenissen en een overzicht van ontwikkelingen binnen de Stichting, de financiën en de
projecten.
Ook in het kalenderjaar 2021 werd gedomineerd door de uitbraak van het COVID-19 virus. Dit heeft
een voortdurende impact gehad op alle activiteiten.
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 het afgelopen jaar grote vorderingen
gemaakt. Er is een omslag gemaakt waarbij de agrarische sector een veel prominentere rol heeft
gekregen De veestapel is aanzienlijk gegroeid met onder meer een varkenshouderij.

Angel Keepers
Afgelopen jaar zijn er geen donaties richting Angel Keepers gegaan. Het contact met directeur Cliff
Tenga wordt onderhouden.
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4. Jaarverslag
2021 heeft volledig in het teken van Corona gestaan, er is geen enkele vorm van fondsenwerving
door het organiseren van evenementen mogelijk geweest.

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 er nog niet in geslaagd een voorzitter
te vinden. De meest in het oog springende ontwikkeling is de installatie van de taakgroep KVTC, die
zich volledig gaat bezighouden met fondswerving. De voorzitter van deze taakgroep zal begin 2022
toetreden tot het bestuur van Stichting Step One.

Reizen
Wegens de Corona is er in 2021 geen reis gemaakt en zijn er ook geen plannen om in 2022 een reis te
organiseren. De situatie in Tanzania met betrekking tot Corona is te risicovol.

Fondswerving/ Evenementen
Wegens Corona zijn er geen activiteiten geweest. Via de actieve werkgroep, donateurs en individuele
sponsoren zijn er wel gelden binnengekomen en zijn ook donatie gedaan aan KVTC.
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5. Financieel
Stichting Step One beschikte begin 2021 over een positief saldo .
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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