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FINANCIEEL VERSLAG

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 2019. De balans en resultatenrekening zijn
opgesteld conform Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

1.1

RESULTATENREKENING 20 19

Baten
Baten eigen fondswerving
Extra giften
Team Kenia 2019
Baten speculaasactie
Jenga Team 2018
Busje
Rentebaten

Lasten
Besteed aan doelstelling
kosten speculaasactie
Jenga Team 2018
Busje
Beheer en administratie

Saldo

2019 (in €)

2018 (in €)

2019 vs 2018 (in €)

42.890,55
11.367,18
8.376,05
2.114,50

46.793,70

2,23

36.644,95
10.500,00
10,20

-3.903,15
11.367,18
8.376,05
2.114,50
-36.644,95
-10.500,00
-7,97

64.750,51

93.948,85

-29.198,34

61.222,00
1.031,20

50.421,00

591,10

29.200,00
12.000,00
1.316,03

10.801,00
1.031,20
-29.200,00
-12.000,00
-724,93

62.844,30

92.937,03

-30.092,73

1.906,21

1.011,82

894,39

1.1.1 TOELICHTING OP DE RES ULTATENREKENING
Ten opzichte van 2018 zijn de totale inkomsten in 2019 gedaald. In 2018 waren er meerdere
eenmalige giften ontvangen. Deze waren voor het project Jenga Kenya waarbij er naast de aankoop
van gronden een schoolgebouw met toebehoren is gebouwd door een team uit Nederland. In 2019 is
er een team vanuit de Christengemeente Hardinxveld-Giessendam naar Kenia geweest. Dit team heeft
allerlei acties gehouden om de reis te bekostigen. De financiën werden binnen de eigen gemeente
beheerd en het overschot van ruim 8-duizend euro is door ons ontvangen als extra gift.
Naast deze extra gift, zijn er nog diverse andere personen, bedrijven en kerken die een extra gift of
een gift met een speciaal doel hebben overgemaakt.
In november hebben we een speculaasactie georganiseerd die ruim duizend euro heeft opgebracht. In
2020 hopen we weer een speculaasactie te organiseren.
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Met de projectleiding in Kenia was afgesproken dat S2S Nederland € 48.000,00 zou bijdragen in 2019.
Hier heeft het bestuur uit Nederland ruim aan voldaan. Dit bedrag staat los van acties waarvoor extra
geld wordt ingezameld in Nederland (zoals extra maaltijden en school kleding ).
Het bestuur van Nederland heeft ook in 2020 de afspraak om een bijdrage te leveren van € 48.000,00.

1.2

BALANS 2019

De balans van Shoulder 2 Shoulder Foundation per ultimo 2019.
2019 (in €)
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
* nog te ontvangen bedragen
Liquide middelen

Passiva
Vlottende passiva
* nog te betalen bedragen
Reserves:
* continuïteitsreserve
* overige reserve

2018 (in €)

2019 vs 2018 (in €)

3.757,50
14.687,10

16.468,00

3.757,50
-1.780,90

18.444,60

16.468,00

1.976,60

70,39

70,39

8.320,36
10.053,85

8.318,13
8.149,87

2,23
1.903,98

18.444,60

16.468,00

1.976,60

1.2.1 TOELICHTING OP DE BAL ANS
De liquide middelen bestaan uit een rekening courant en een spaarrekening. Deze worden
aangehouden bij de ING Bank. Over het saldo op de spaarrekening wordt rente vergoed. Dit was in
2019 € 2,23.
De reserves zijn licht gestegen in vergelijking tot 2018. Het bestuur zal streven om het totaal van de
reserves te verhogen naar € 24.000,00. Dit is het bedrag dat nodig is om een half jaar te kunnen
overbruggen met de aan Kenia toegezegde financiën voor 2020.
De nog te ontvangen bedragen zijn giften die in december 2019 via Geef.nl zijn ontvangen, maar in
2020 op de ING-rekening zijn bijgeschreven.
De post ‘nog te betalen bedragen’ betreffen de kosten van de ING over december 2019 en de factuur
voor een relatiegeschenk.
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BESTUURSZAKEN EN VISIE.
Na weer een uitdagend jaar zien we de uitdagingen aangaande de school in de sloppenwijk van Port
Reitz groeien. Het streven is om z.s.m. aan de gestelde eisen van de regering te voldoen en de
aanpassingen te doen die nodig zijn, zodat de school weer gebruikt kan worden waar hij voor bedoeld
is.
De andere projecten (gezinshuizen en opvang van straatjongens) draaien zoals het hoort ,en we
houden daar wel de vinger aan de pols.
Het groeien van de kosten van schoolgeld is wel een zorg. Matheka heeft deze zorg het afgelopen jaar
diverse malen bij het bestuur onder de aandacht gebracht. Hierin doen we wat we kunnen.
Naast het streven om de reserves te verhogen naar € 24.000, is er extra geld nodig om de website,
Facebook en andere social media opnieuw op te zetten zodat de stichting een duidelijke en frisse
uitstraling heeft. Dit is al volop in uitvoering; we hebben de nieuw bèta site in de lucht , alle dank
hiervoor aan de geweldige inzet van fam. den Breejen.
Het streven is om dit project in 2020 af te ronden ,met voor de totale organisatie een nieuwe web
omgeving met een nieuw logo en huisstijl.
Het bestuur van S2S streeft er naar om vanaf 2020 meer groei van de inkomsten te realiseren. Dit is
het verlangen van het bestuur, want de nood van de weeskinderen en straatkinderen in Mombassa is
zeer groot.
Ook zijn er acties dit komende jaar gepland, o.a. het project waarbij we de school in Kenia verbinden
met een school of scholen in Nederland.
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