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INLEIDING 

 

Voor u ligt het financiële rapport van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 van  
stichting e-Progress. Op grond van artikel 9 lid 2 van de statuten is de stichting verplicht een 
jaarrekening van het afgelopen boekjaar samen te stellen. 
 

Dit jaarverslag biedt vooral informatie over de financiën. Meer inhoudelijke informatie over stichting e-
Progress en project Booksteps vindt u op www.booksteps.nl.  

 

 

Juni 2016 

Bestuur St. e-Progress 

 

Marleen Timmer – Voorzitter 

Annemiek de Wolf – Secretaris en penningmeester
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TOELICHTING JAARVERSLAG 

In 2015 werd de zesde sponsorwandeling in Wijk bij Duurstede gehouden, in samenwerking met AW 

Bruna uitgevers. De totale opbrengst was € 2.121. Particulieren brachten € 4.397 bij elkaar. AW 

Bruna Uitgevers heeft haar samenwerking met e-Progress beëindigd. Afgezien van eerdere giften van 

het personeel van Bruna, bleek er nog een bedrag te staan van € 4.462 dat door Bruna naar e-

Progress is overgemaakt. Een zondagschoolcollecte van de Vechtstroom bracht € 190 op. 

 

Er werd in 2015 veelvuldig gebruikt gemaakt van de boeken in alle bibliotheken. Gulu is op dit punt 

de toploper. Deze bibliotheek is in eerste instantie bedoeld voor het vervolgonderwijs en studenten 

hebben de boeken nodig om zich voor te bereiden op de examens. In het vorige inhoudelijke verslag 

stond dat e-Progress en 2015 een aantal aanvullende en vervangede boeken zou bekostigen voor 

Gulu. Dit is nog niet gebeurd.  We houden voorlopig € 3.000 reserve voor boeken totdat er een 

definitieve lijst is samengesteld vanuit Gulu. 

Joseph Asutai werkt niet meer  fulltime werkt voor de stichting Echo Bravo.  Met het overgebleven 

personeel moet in 2016 een plan ontwikkeld worden, dat de bibliotheek in Gulu geleidelijk financieel 

onafhankelijk maakt van giften uit Nederland.  

 

Pagak is nu zelfstandig. De Pagak Primary school is verantwoordelijk voor het beheer van de 

bibliotheek, die trouwens ook op het terrein van deze school staat. Er wordt structureel geen geld 

meer overgemaakt voor de bibliotheek van Pagak. De andere deelnemende scholen blijven gebruik 

maken van de boeken.  

 

Barr heeft meer succes met een verdienmodel. Het runt een bescheiden restaurantje om geld te 

verdienen. Bovendien stelt Barr het gebouw beschikbaar voor bijeenkomsten van andere 

organisaties. De dorpsinwoners kunnen tegen betaling video's op het flat screen bekijken. Met Barr is 

een afbouwregeling voor de financiële ondersteuning besproken. In 2015 is € 2.700 overgemaakt 

naar Barr. Dit bedrag dekt slechts een deel van de kosten die deze bibliotheek maakt. Barr heeft via 

War Child 19 laptops gekregen, die ingezet worden voor ICT training van de bezoekers.  

De gemiddelde examenresultaten gaan dankzij het gebruik van boeken omhoog. Door dit succes 

hebben nog twee scholen zich aangesloten om boeken te kunnen lenen. 

In februari 2015 hebben Joke Hijink en Marleen Timmer de bibliotheken bezocht en ook uitgebreid 

met de projectleiders overlegd over mogelijkheden in de toekomst. De reis- en verblijfskosten zijn 

volledig via giften door hen zelf betaald.  
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Jaaroverzicht in cijfers 

 

BALANS e-Progress 2015 
 

31-12-2015 31-12-2014 
DEBET 

   
Vaste activa 
- gebouw 
- inventaris 

Vlottende activa 
- nog te ontvangen bedragen 
- vooruitbetaalde bedragen 
Spaartegoeden ASN Bank 8.332 8.075 
Liquide middelen (bank, giro 
en kas) 4.546 5.571 

    
TOTAAL 12.878 13.646 

CREDIT 
   

Vermogen 486 486 
Bestemmingsfondsen  12.392 13.160 
Reservering project 
Booksteps Barr 
Reservering project 
Booksteps Pagak 
Reservering project 
Booksteps Gulu 
Reservering project Mama 
Majeri 
Kortlopende schulden: 
- nog te betalen bedragen 
Langlopende schulden: 
- renteloze lening  

    
TOTAAL 12.878 13.646 
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WINST- EN VERLIESREKENING e-Progress 2015 
 

2015 2014 

INKOMSTEN 

 - particuliere giften 4.397 3.775 
- rente opbrengst 257 279 
- giften bedrijven 
- subsidie inkomsten 
- donatie YoubeDo 2 
- opbrengst sponsoracties 2.121 3.336 
- teruggave verblijfkosten Oeganda   
- giften organisaties 4.652 796 
- bijdrage Impulsis tbv project Booksteps Pagak 
- bijdrage Impulsis tbv project Booksteps Barr en Gulu 
- fonds Wings of Support tbv project Booktsteps Gulu 
- fondsen Marthe van Rijswijck foundation tbv project Booksteps Gulu 
- fondsen tbv project Booksteps Barr 

+ 
    

Totaal inkomsten 11.429 8.186 

KOSTEN 
- afschrijvingen 
- bank- en transferkosten 179 174 
- diverse lasten 
- kosten Kamer van Koophandel 
- reis- en verblijfskosten Oeganda1 1.631 2.861 
- kantoorlasten 
- kosten cursussen en trainingen 
- internetkosten 
- promotiekosten 198 60 
- administratiekosten 
- afdracht Impulsis tbv vermeerdering2 
- afdracht Echo Bravo tbv project Booksteps Pagak 2.000 4.000 
- afdracht BIYN3 tbv project Booksteps Barr4 2.700 2.000 
- afdracht Echo Bravo tbv project Booksteps Gulu 5.490 5.200 
- afdracht Mama Manjeri 1.000 

+ 
12.198 15.295 

RESULTAAT  -769 -7.109 
 
 
 

                                                           
11

 De reis- en verblijfskosten worden volledig via giften door de bestuursleden en projectmedewerkers  zelf 

gefinancierd. Alle giften van sponsoren komen dus voor 100 % ten goede aan de projecten. 

22
 Betreft een overboeking naar Impulsis. Impulsis verdubbelt de bijdrage. 

33
 BIYN = Barr ITC Youth Network 

4
 Inclusief advanced payment van 12-12-2011 
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CIJFERS PER PROJECT 

Pagak 
2015 Barr 2015 Gulu 2015 

Pagak 
2014 Barr 2014 Gulu 2014 

            

Receivings             

Gifts Booksteps incl Impulsis 2.000 2.700 5.490 4.000 2.000 5.200 

remaining capital preceding year 3.210 -138 478 1.867 2.378 1.000 

Change of course; interest received             

Other sources of income             

Total receivings 5.210 2.562 5.968 5.867 4.378 6.200 

            

Expenses             

            

Inventory       
 

      

Book cases             

Office inventory             

Other inventory costs             

furniture              

computers             

Solarsystems             

            

Books       
 

      

School books             

Text books             

Other books             

            

Administration        
 

      

Administration costs 436 1.420 1.050 436 1.456 1.050 

Office equipment             

phone 115     115     

Other administration costs             

            

Transportation       
 

      

Car Hire             

Car              

motor cycle 895     651     

Bicyle             

other transportation costs             

            

Training/Meeting       
 

      

Fees for Training   800 539   1.061 539 

Meals during training             

Other costs for meetings              

            

Promotion       
 

      

Launch Booksteps             

other promotion costs             

            

fixed costs       
 

      

water, electricity etc..             

other fixed costs             

            

Constructioncosts        
 

      

Construction costs contractors             

Facilitationcosts bij superintendents             
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Salaries       
 

      

Salaries Coördinators    937     909 1.152 

Salaries Assistants   749 1.115   727 1.455 

Salaries Librarians 1.460 375 1.545 1.455 364 1.527 

Other costs labour             

            

Financial       
 

      

Change of course; interest payed 2.906 4.281 4.249       

            

remaining capital 2.304 -1.719 1.719 
 

3.210 -138 478 

Total 5.210 2.562 5.968 5.867 4.378 6.200 

 


