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Inleiding
Dit is het eerste jaarverslag van de stichting ProjectsNow. Dit jaarverslag biedt inzicht in de projecten, acties en
financiën van de stichting ProjectsNow over 2010. De stichting ProjectsNow is een privaat initiatief voor ontwikkelingsamenwerking met als primaire doelstelling: het (doen) ontwikkelen van educatieve en gezondheidsbevorderende projecten in de ruimste zin van het woord. ProjectsNow is tot nu toe voornamelijk betrokken bij een project
in Zambia en heeft een aantal andere projecten in Afrika ondersteund. ProjectsNow is afhankelijk van donaties
van particulieren en door het bedrijfsleven. Met behulp van dit jaarverslag willen we de donateurs een goed inzicht
geven in wat ProjectsNow heeft gedaan in de besteding van de donaties.

Algemene informatie ProjectsNow
Statutaire naam:
Stichting ProjectsNow (oprichting 4 juni 2008)
Vestigingsplaats:

Amsterdam

Rechtsvorm:

Stichting

Doelstelling:
			

Duurzaam ontwikkelen van educatieve en gezondheidsbevorderende projecten voor minder
ontwikkelde gemeenschappen in de ruimste zin des woord.

Visie:
			

Directe ondersteuning van projecten en zorgen dat elke euro die gedoneerd is daadwerkelijk
aan het project wordt besteed.

Kernwaarden:
			
			

Gemeenschapsparticipatie in elke fase van het project om eigenaarschap te bevorderen.
Elke euro gaat naar het project.
Talent- en capaciteitsontwikkeling is de sleutel naar zelfbeschikking.

Duurzaamheid:
			
			
			

Lange termijn doelstellingen gepaard met korte termijn successen.
Geen verstoring van de lokale gemeenschap.
Opleiden en betrekken van lokale bevolking.
Overdracht van middelen en kennis.

Grondhouding
			
			
			
			
			
			
			
		
Strategie:
			
			

Helderheid over eigen rol, verwachting en belangen.
Plezier.
Wederzijds belang.
Realistische verwachtingen.
Grenzen stellen en bewaken.
Wees niet alleen wit, maar ook blanco.
Identificeer lokale helden.
Creëer eigenaarschap.
ProjectsNow werkt samen met lokale partners aan duurzame verbetering van de
levensomstandigheden door middel van scholing, gezondheidszorg en armoedebestrijding
in de ruimste zin van het woord.

Bezoldiging:
			

ProjectsNow is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat uit gepassioneerde
onbetaalde vrijwilligers.

Samenstelling bestuur en wijzigingen in 2010*
Bestuursleden
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid: 		
Lid: 		
Lid: 		
Lid: 		
Lid:		
Lid: 		

Wim Wilpshaar, Amsterdam (2008)
Nils Stol, Egmond a/d Hoef (2008)
Katrien Baarendse, Amsterdam (2010)
Steffan Rygaard, Amsterdam (2008)
Michel Jongeneel, Amsterdam (2008)
Hank Conijn, Haarlem(2008)
Paul van Nobelen, Zaandam(2008)
Lester Du Perron, Zaandijk (2010)
Guus van Vorstenbosch, Amsterdam (2009)

Zittingsduur van de bestuursleden is 5 jaar (oprichting stichting 4 juni 2008)
en een bestuurslid kan 1 keer herbenoemd worden.
Relevante nevenfuncties: geen
* de wijzigingen zijn nog niet doorgevoerd in de statuten.
Opzet en functioneren van de organisatie
ProjectsNow bestaat uit een kerngroep van ongeveer tien personen (inclusief de bestuursleden) die regelmatig
samenkomen. De beslissingen over projecten worden in principe via consensus binnen deze kerngroep genomen.
Alle beslissingen worden gedocumenteerd in de verslagen van de vergaderingen. De kerngroep voert ook de
fondswervingsacties uit en coördineert de projecten in Afrika via lokale contactpersonen.

Onze projecten in 2010
ProjectsNow ondersteunt diverse projecten met donaties. De activiteiten die in 2010 door ProjectsNow zelf zijn
ondernomen betroffen:
• de bouw van een huis voor het hoofd van de Bbakasa Basic Community School (Bbakasa II),
• het opknappen van vier lerarenwoningen (Bbakasa II),
• het omheinen van de schooltuin (Bbakasa II),
• het opzetten van een (fruit)bomenkwekerij (ProjectsGreen).
ProjectsNow heeft in 2010 bovendien donaties verstrekt voor projecten die door andere stichtingen zijn
uitgevoerd.
Bbakasa II
In 2009 heeft ProjectsNow de eerste fase van structurele verbetering van de Bbakasa Basic Community School
afgesloten met de overdracht van de nieuwe schoolgebouwen aan de gemeenschap. De gemeenschap gaf toen
aan dat de huisvesting van gekwalificeerde leerkrachten het grootste probleem was. In 2010 is begonnen met
Bbakasa II: Het bouwen van een nieuw huis voor de hoofdonderwijzer en een grote opknapbeurt voor de andere
vier bestaande lerarenwoningen. Ook is er een hekwerk om het schoolterrein geplaatst waarbinnen een schooltuin
is gemaakt. De overdracht vond plaats in oktober 2010.

ProjectsGreen
ProjectsNow heeft samen met de Zambia Child Foundation (ZCF) een (fruit)bomenkwekerij opgezet. Hiertoe zijn
we geïnspireerd door het fruitbomenproject van Stiching Thuja in Burundi dat we in 2010 ook ondersteund hebben. Ruim 10.000 bomen zijn in 2010 gekweekt in de kwekerij in Zuid-Zambia. Vervolgens zijn ze uitgedeeld in de
omgeving van de kwekerij, aan de school en de bevolking van Bbakasa en aan de Kasanka Trust in Noordoost
Zambia. De kosten waren veel geringer dan oorspronkelijk gepland en zijn voldoende om de kosten voor het
planten en onderhouden van wederom minimaal 10.000 boompjes tot midden 2011 te voldoen.
Donaties aan andere stichtingen
Stichting MTAA:
			

ProjectsNow heeft de kosten betaald van een AIDS bewustzijnsproject dat loopt via de
traditionele tribale structuren met een donatie van bijna € 5.000.

Stichting Thuja:
			

ProjectsNow heeft de kosten van € 5.000 voor de kweek van 50.000 fruitbomen in Burundi
betaald. Stichting Thuja heeft ProjectsNow en ZCF geïnspireerd tot ProjectsGreen.

Fairhome:
			

Fairhome ondersteunt een groep weeskinderen in Zimbabwe. Onze donatie van € 1.200 is
gebruikt om schoolgelden voor deze groep te betalen.

Sichting ZCF:
			
			
			
			

ProjectsNow heeft de kosten voor de bouw en inrichting van een schoolkeuken in Zuid
Zambia gedoneerd. ZCF ondersteunt een grote groep weeskinderen (ouders vooral slachtoffer van de AIDS epidemie) en de school waar zij naar toe gaan. Samen met ProjectsNow
heeft ZCF een boomkwekerij opgericht in de directe omgeving van deze school
(ProjectsGreen: zie boven).

Bbakasa Basic Community School
Aangezien dit het eerste jaarverslag is van ProjectsNow, een korte terugblik op de voorgaande jaren. Het grootste
project dat we tot nu toe hebben gerealiseerd is de bouw van twee klaslokalen en het opknappen van vier lokalen
voor de Bbakasa Community School in de Siavonga Rural Area in Zambia. Op dit moment telt de school zo’n 470
leerlingen. Naast de school, ondersteunen we de gemeenschap ook met andere activiteiten.
Achtergrond
De aanleg van de Kariba-dam en het stuwmeer dwong de bewoners in 1960 te verhuizen naar dit onherbergzame
gebied. Nog steeds kampen zij met de gevolgen van hun ‘verhuizing’. Zij redden zich hier zo goed en zo kwaad
als het gaat, maar er zijn nog steeds nijpende problemen. Eentje daarvan is de school. Er waren tot 2008 maar
vier lokalen voor 320 leerlingen. Verder waren er veel te weinig tafels en stoelen en er was nauwelijks lesmateriaal.
Scholing is een manier om te zorgen dat kinderen en jongeren verder komen.
De situatie ter plekke
Een community school is een school van de gemeenschap. Die moet ook zorgen voor faciliteiten zoals schoolgebouwen en huisvesting voor de leraren. De overheid stelt de leraren aan en betaalt hen en zorgt voor lesmateriaal (hoewel dat erg beperkt is). Er is leerplicht voor kinderen tussen 7 en 15 jaar. Het is de bedoeling dat ieder
kind tot Grade 9 naar school gaat. Maar de praktijk is anders. Door ze ‘s ochtends pap te eten te geven trekken
de school de kinderen (en hun ouders) over de streep om naar school te komen. In dit gebied is ondervoeding
de norm.
Aanwezig in Zambia
In het gebied is Andy Anderson de drijvende kracht achter het project in Zambia. Hij heeft een architectenbureau
en verdeelt zijn tijd tussen zijn werk en de ondersteuning van de gemeenschap.
Het blijft niet bij het bouwen van een school alleen. We willen graag dat de community zich betrokken voelt bij
de school en bij de andere zaken die ProjectsNow heeft gefinancierd. De community is verantwoordelijk voor het
onderhoud van de school en stelt elke zes maanden een onderhoudsrapport op. Er zijn bomen geplant en er is
een grasveld aangelegd. We hebben via Andy contact met de headman van de lokale gemeenschap en de hoofdonderwijzer. Zo houden we bij of we de juiste dingen doen in het gebied en hoe we de lokale gemeenschap nog
meer kunnen betrekken bij onze projecten.

Onze wervings acties in 2010
Egmond Marathon
Zondag 10 januari was de jaarlijkse ½ marathon van Egmond en net zoals in voorafgaande jaren heeft ProjectsNow 25 - 30 lopers bereid gevonden om dmv sponsoring geld op te halen ten bate van onze school in Bbakasa,
Zambia. Door de slechte weersomstandigheden moest de loop worden afgelast. Al onze lopers hebben toch hun
sponsorgelden kunnen binnen halen toen ze op een later door ProjectsNow georganiseerde dag uiteindelijk toch
hun kilometers hebben gelopen. De opbrengst was bijna € 18.000.
Verkoop kleding
Een grote partij kleding gedoneerd door SENSE is verkocht via de markt. De opbrengsten waren: € 2.600.
Diner
Personeelsleden van Astellas Europe Bv uit Leiderdorp hebben een diner gehouden waarbij alle opbrengsten voor
ProjectsNow waren. Dit heeft € 3.000 opgebracht (waarvan € 500 in 2010 is overgemaakt).

De cijfers
ProjectsNow vindt transparantie naar de donateurs betreffende de financiën erg belangrijk. We willen aan onze
donateurs duidelijk laten zien dat elke euro die we in Nederland hebben opgehaald ook daadwerkelijk direct en
volledig wordt besteed aan het project waarvoor men gedoneerd heeft.

Jaarrekening
De jaarrekening vertoont een negatief resultaat € 23.730,43. Dit komt doordat in 2009 verkregen inkomsten zijn
besteed aan projecten die merendeels in 2010 hebben gelopen. De grootste uitgavenpost in 2010 was de realisatie van de woning voor het schoolhoofd in Bbakasa en het opknappen van de bestaande lerarenwoningen voor
een totaal van € 30.392,-. Uitgaven voor ProjectsGreen bedroegen € 2.500,-. ProjectsNow heeft in 2010 donaties
gedaan aan vier andere projecten (Stichting Thuja, ZCF, MTAA en Fairhome) voor een totaal van € 16.190,-.
Genoemde projecten zijn nu vrijwel afgerond. Er resteert nog één te betalen voorschot à € 2.500,- aan het fruitbomenproject Thuja in Burundi. Met deze nog uitstaande verplichting per einde 2010 heeft ProjectsNow een
negatief eigen vermogen van € 512,-. De verwachting is dat dit bedrag met toekomstige activiteiten in 2011 zoals
de marathon van Egmond en Astellas ruimschoots zal worden gedekt.

Jaarrekening 2010
15 april 2011		Alle bedragen in euro’s
		
Resultaat		
Inkomsten
2009
		
Donaties particulieren
3.840,00
Donaties bedrijven
555,00
½ marathon Egmond particulieren 2009
10.872,35
½ marathon Egmond bedrijven 2009
6.559,56
½ marathon Egmond particulieren 2010
197,50
½ marathon Egmond bedrijven 2010
0,00
RAISE Party
17.536,84
Actie Fotoverkoop Jan&Joke
400,00
Kinderpartij Hank
726,20
Fietstocht 2009 (donatie Elkerlyc)
505,00
NCDO
24.523,93
Steffan birthday
0,00
Hans en Kari
0,00
Verkoop markt
0,00
Charity diner Astellas
0,00

3.690,00		
400,00		
0,00		
0,00		
12.215,50		
5.716,86		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
232,50		
365,00		
420,00		
2.610,00		
500,00
+

Totaal

65.716,38

26.149,86		

2009

2010		

Uitgaven
Project Zambia schoolproject
Fairhome: weeskinderen Zimbabwe
Zambia Child Foundation: schoolkeuken
ProjectsGreen: Zambia Child Foundation
Stichting Thuja: Burundi fruitbomen
Stichting MTAA: Kenya AIDS campagne
Kosten Egmond 1/2 marathon
Overig
Bankkosten

40,931,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,64
128,75

2010

30.392,00		
1.200,00		
5.095,64		
2.500,00		
5.000,00		
4.895,20		
418,52		
146,14		
232,79
+

Totaal
41.118,04
49.880,29		
					
Rente +/-92,65
0,00		
					
Resultaat
24.505,69
-23.730,43

Jaarrekening 2010
15 april 2011				

Alle bedragen in euro’s

Balans
Activa

31/12/09

31/12/10

Passiva

31/12/09

31/12/10

Rekening courant
21,051
2,159
Reserves
23,219
-512
						
		
Spaarrekening
0
0			
					
Nog te ontvangen			

Nog te betalen

NCDO

Leningen

0

0

			

Voorschotten

0

2,500

			

Crediteuren

0

0

			
			

Vooruit ontvangen
giften

0

171

2,168

0

						
Totaal
23.219
2.159		
23.219
2.159

Planning 2011
Doelen 2011 (afhankelijk van beschikbare fondsen en prioriteiten):
• verdere ondersteuning van de school, opzetten en inrichten van een kliniek met bijbehorende zusterwoning
(ProjectsHealth),
• verbetering watervoorziening schooltuin, opzetten van een schoolbibliotheek
• verdere uitbouw van ProjectsGreen
Begroting 2011:
• is mede afhankelijk van de doelen die op dit moment nog verder ingevuld worden, de verwachting is dat het
gelijkwaardig zal zijn aan die van de voorgaande boekjaren en € 30.000 - 50.000 zullen bedragen.
Inkomsten:
• Donateurs, Sponsorloop Egmond, en andere nog niet concrete activiteiten

