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1 FINANCIEEL VERSLAG 

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 2021. De balans en resultatenrekening zijn 

opgesteld conform Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. 

1.1 RESULTATENREKENING 20 21 

 2021 (in €) 2020 (in €) 2021 vs 2020 (in €) 

Baten    
Baten eigen fondswerving 49.978,64 48.761,05 1.217,59 

Extra giften 4.873,49 5.971,40 -1.097,91 

giften tbv Covid-19  9.291,00 -9.291,00 

giften tbv containertransport 14.686,22  14.686,22 

Baten speculaasactie 4.185,00 2.663,24 1.521,76 

concert LEV  686,99 -686,99 

verkoop mondkapjes 14,50 573,90 -559,40 

    

 73.737,85 67.947,58 5.790,27 

    

    
Lasten    
Besteed aan doelstelling 71.811,14 57.550,00 14.261,14 

kosten speculaasactie 2.287,69 646,65 1.641,04 

Beheer en administratie 1.047,25 1.384,43 -337,18 

    

 75.146,08 59.581,08 15.565,00 

    

    
Saldo -1.408,23 8.366,50 -9.774,73 

 

 

1 .1.1  TOELICHTING OP DE  RESULTATENREKENING  

Ten opzichte van 2020 zijn de totale inkomsten in 2021 gestegen. Maar ook de uitgaven zijn gestegen, 
waardoor er een negatief saldo is ontstaan.  
Omdat de bijdrage voor schoolgeld is toegenomen, is er door het bestuur besloten om daar extra geld 
voor over te maken naar Kenia. Daar staan geen extra inkomsten tegenover. 
In 2021 is er een container met schoolmateriaal zoals stoelen, tafels, kasten en whiteboards naar 
Kenia verscheept. De kosten van deze container waren ongeveer even hoog als de giften die we voor 
deze container hebben ontvangen.  
In het vierde kwartaal hebben we een speculaasactie georganiseerd die bijna tweeduizend euro heeft 
opgebracht. 
We hebben extra kerstgiften ontvangen, waardoor er o.a. kleding voor de kinderen kon worden 
gekocht.  
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Met de projectleiding in Kenia was afgesproken dat S2S Nederland € 48.000 zou bijdragen in 2021. 
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 2022 de afspraak om een bijdrage te leveren van € 48.000. 
Het resultaat van de rekening komt ten laste van de overige reserve.   
 

 

1.2  BALANS 2021 

De balans van Shoulder 2 Shoulder Foundation per ultimo 2021. 

 2021 (in €) 2020 (in €) 2021 vs 2020 (in €) 

Activa    
Vaste activa    
Vlottende activa    
* nog te ontvangen bedragen 64,25 356,25 -292,00 

Liquide middelen 25.926,89 26.409,06 -482,17 

    

 25.991,14 26.765,31 -774,17 

    

    
Passiva    
Vlottende passiva    
* nog te betalen bedragen 658,66 24,60 634,06 

Reserves:    
* continuïteitsreserve 8.320,36 8.320,36 0,00 

* overige reserve 17.012,12 18.420,35 -1.408,23 

    

 25.991,14 26.765,31 -774,17 

     

 

1 .2.1  TOELICHTING 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 gedaald in vergelijking tot 2020. Het streven van het bestuur is om het totaal van de 
reserves rond € 24.000 te houden. Dit is het bedrag dat nodig is om een half jaar te kunnen 
overbruggen met de aan Kenia toegezegde financiën.  
De nog te ontvangen bedragen zijn giften die in december 2021 via Geef.nl zijn ontvangen, maar in 
2022 op de ING-rekening zijn bijgeschreven. 
De post ‘nog te betalen bedragen’ betreffen de kosten van de ING over december 2021 en een deel 
van de kerstgift die in 2022 is doorbetaald. 
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BESTUURSZAKEN EN VISIE 

  

Het jaar 2021 was met de 2e coronagolf ook weer een uitdagend jaar, maar we waren meer 
voorbereid dan tijdens de eerste golf. 
Gelukkig zijn de scholen, zowel het lager onderwijs als het hoger onderwijs, open gebleven in 
Kenia. Dit is zo belangrijk voor het wel en wee in de sloppenwijken van Port Reitz. Niet in de 
minste plaats omdat de kinderen in de sloppenwijk een warme maaltijd op school krijgen. 
Maar ook is er veel dankbaarheid onder de kinderen en leven ze vanuit de hoop die God hun 
geeft. 
 
In het Onesimus Good News Boys Centre zijn er extra jongens opgevangen die gelukkig voor 
een groot deel van de kosten gedekt zijn door de regering van Kenia.  
 
Geweldig was dit jaar het container project wat inhield dat we een 20 Ft container hadden 
gekocht die op het terrein van Fam de Groot geparkeerd werd en daar gevuld werd met 
hulpgoederen. Maar vooral ging er schoolmeubilair in de container. Dit hebben we in 
Nederland gekregen en werd hier ook volledig gedemonteerd. Van alle kanten is hulp 
geboden, maar een speciaal woord van dank voor Matheka, die hierin veel georganiseerd en 
gelobbyd heeft. De container is op een boot gegaan, maar door de verstopping in het Suez 
kanaal heeft de reis toch wat maanden extra geduurd. De spullen zijn met groot gejuich 
ontvangen, en door de jongens van Onesimus weer in elkaar gezet. De meubels doen nu 
volledig dienst in de school in Port Reitz. 
 
In 2020 is de Duitse zuster foundation van start gegaan. We hebben gelijk de samenwerking 
gezocht , vandaar dat zij in onze logo en huisstijl zijn meegegaan. De samenwerking en hulp 
vanuit Nederland wordt gewaardeerd en is in 2021 voortgezet en zal ook in 2022 worden 
voortgezet. Zij hebben in 2021 gelijk goede acties gedaan die veel hebben opgebracht, maar 
dit loopt niet via onze boekhouding en gaat direct naar Kenia. 
 
Omdat het werk blijft groeien, blijven ook de kosten groeien. Dit zagen we duidelijk in 2021 
en daarom zijn de eerste stappen gezet om naast ons vaste sponsornetwerk andere langjarige 
relaties aan te gaan met bv middelbare scholen. Inmiddels hebben we in 2022 contact met 
Lyceum OudeHoven in Gorinchem. 
 
We willen niet vergeten om een woord van dank te richten aan onze trouwe sponsoren die 
ondanks de corona bij ons zijn gebleven, we zien dit echt als een gebedsverhoring. 
 
Één van de care leavers, genaamd Bernhard, (hij heeft een groot deel van zijn jeugd 
doorgebracht in de pleegzorg van Shoulder2shoulder) is in het proces om in 2022 
Nederlander te worden. Met zijn toekomstige vrouw Rianne hebben we goede contacten en 
samen gaan zij als ambassadeurs van het werk pur sang worden gevraagd in de toekomst met 
ons mee te werken. 
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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. 
We zijn heel blij met de website en de 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! 
 
 

 


