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1

FINANCIEEL VERSLAG

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 2020. De balans en resultatenrekening zijn
opgesteld conform Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

1.1

RESULTATENREKENING 20 20

Baten
Baten eigen fondswerving
Extra giften
giften tbv Covid-19
Team Kenia 2019
Baten speculaasactie
concert LEV
verkoop mondkapjes
Rentebaten

Lasten
Besteed aan doelstelling
kosten speculaasactie
Beheer en administratie

Saldo

2020 (in €)

2019 (in €)

2020 vs 2019 (in €)

48.761,05
5.971,40
9.291,00

42.890,55
11.367,18

2,23

5.870,50
-5.395,78
9.291,00
-8.376,05
548,74
686,99
573,90
-2,23

67.947,58

64.750,51

3.197,07

57.550,00
646,65
1.384,43

61.222,00
1.031,20
591,10

-3.672,00
-384,55
793,33

59.581,08

62.844,30

-3.263,22

8.366,50

1.906,21

6.460,29

2.663,24
686,99
573,90

8.376,05
2.114,50

1.1.1 T OELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
Ten opzichte van 2019 zijn de totale inkomsten in 2020 licht gestegen. We zijn blij met de extra giften
die we hebben ontvangen om voedselpakketten uit te kunnen delen in de wijk waar de school staat.
Ook hebben we extra kerstgiften ontvangen, waardoor er o.a. kleding voor de kinderen kon worden
gekocht.
In november hebben we een speculaasactie georganiseerd die ruim tweeduizend euro heeft
opgebracht. In 2021 hopen we weer een speculaasactie te organiseren.
Met de projectleiding in Kenia was afgesproken dat S2S Nederland € 48.000 zou bijdragen in 2020.
Hier heeft het bestuur uit Nederland aan voldaan. Dit bedrag staat los van acties waarvoor extra geld
wordt ingezameld in Nederland (zoals extra maaltijden en schoolkleding ).
Het bestuur van Nederland heeft ook in 2021 de afspraak om een bijdrage te leveren van € 48.000.
Het resultaat van de rekening wordt toegevoegd aan de reserves.
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1.2

BALANS 2020

De balans van Shoulder 2 Shoulder Foundation per ultimo 2020.

Activa
Vaste activa
Vlottende activa
* nog te ontvangen bedragen
Liquide middelen

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

2020 (in €)

2019 (in €)

2020 vs 2019 (in €)

356,25
26.409,06

3.757,50
14.687,10

-3.401,25
11.721,96

26.765,31

18.444,60

8.320,71

24,60

70,39

-45,79

8.320,36
18.420,35

8.320,36
10.053,85

0,00
8.366,50

26.765,31

18.444,60

8.320,71

1.2.1 T OELICHTING OP DE BALANS
De liquide middelen bestaan uit twee rekening courant rekeningen en een spaarrekening. De
rekeningen worden aangehouden bij de ING Bank.
De reserves zijn gestegen in vergelijking tot 2019. Het streven van het bestuur was om het totaal van
de reserves te verhogen naar € 24.000. Dit is het bedrag dat nodig is om een half jaar te kunnen
overbruggen met de aan Kenia toegezegde financiën. Inmiddels hebben we aan deze doelstelling
voldaan.
De nog te ontvangen bedragen zijn giften die in december 2020 via Geef.nl zijn ontvangen, maar in
2021 op de ING-rekening zijn bijgeschreven.
De post ‘nog te betalen bedragen’ betreffen de kosten van de ING over december 2020.
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BESTUURSZAKEN EN VISIE
De hele wereld leeft in een bijzondere tijd rondom het Corona virus.
In Nederland wordt er alles aan gedaan om de kinderen zoveel mogelijk naar school te laten gaan. Dit
in tegenstelling tot in Kenia, waar de kinderen al vanaf het voorjaar van 2020 thuis waren en begin
januari 2021 zijn de scholen weer open gegaan . De kinderen hadden 10 maanden thuis gezeten. Het
is en was voor veel kinderen en gezinnen een moeilijke situatie. Maar ook is er veel dankbaarheid
onder de kinderen en leven ze vanuit de hoop die God hun geeft.
Ook zijn er in het boyscenter extra jongens opgevangen die gelukkig voor een groot deel van de kosten
gedekt zijn door de regering van Kenia.
Dankbaar zijn we voor de extra giften die we mochten ontvangen voor de voedselvoorzieningen. Drie
maal hebben heel veel gezinnen hiervan voedsel kunnen krijgen.
Er is heel hard gewerkt aan onze digitale zichtbaarheid. We zijn heel blij met de website en nieuwe
huisstijl. Het team van communicatie heeft hierin top werk verzet. Volgt u S2S al op social media? Op
Facebook en Instagram worden regelmatig nieuwsberichten gepost. Erg leuk om op deze manier
dichtbij de kinderen te staan!
Ook is de Duitse zuster foundation van start gegaan in 2020 en we hebben gelijk de samenwerking
gezocht , vandaar dat zij in ons logo en huisstijl zijn meegegaan. De samenwerking en hulp vanuit
Nederland wordt gewaardeerd en zal in 2021 voort worden gezet.
Afgelopen jaar hebben we mooie extra giften ontvangen van acties die door sponsors waren
gehouden. Er is bijvoorbeeld een tuinconcert met praiseband Lev georganiseerd voor S2S en er zijn
plantjes verkocht door een jongerengroep
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.
Het bestuur van S2S streeft er naar om in 2021 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 pleegouders die zware medische ingrepen hebben ondergaan waar veel kosten mee
gemoeid zijn, die, hoe kan het anders, bij ons terecht kwamen
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. Dit is in 2020 door corona niet goed van de grond gekomen.
We gaan in de loop van 2021 kijken of we dit nieuw leven kunnen inblazen.
Ook gaan we in april een container vanuit Nederland naar Kenia verschepen. In deze container hopen
we veel schoolmeubilair en leermateriaal mee te sturen.
Het bestuur heeft ondertussen zijn draai gevonden en draait op volle toeren, grote dank voor de
belangeloze inzet die met toewijding wordt gedaan.

.
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