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INLEIDING

Voor u ligt het financiële rapport van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 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 eProgress en project Booksteps vindt u op www.booksteps.nl.

Juni 2017
Bestuur St. e-Progress

Marleen Timmer – Voorzitter
Annemiek de Wolf – Secretaris en penningmeester
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Ontwikkelingen 2016
In 2016 is er weer veel werk verzet. De drie bibliotheken in Oeganda die mede door Booksteps zijn
opgericht, draaien volop. Er zijn plannen om een vierde bibliotheek in 2018 te openen. In Nederland
waren de activiteiten gericht op fondsenwerving en sponsoring. Zo is voor de zevende keer een
sponsorwandeling gehouden in Wijk bij Duurstede. Deze activiteit heeft een bedrag van € 2.919 euro
opgeleverd. Projectmedewerker Joke Hijink en bestuurslid Marleen Timmer hebben Oeganda
bezocht om de voortgang te bespreken en om de plannen voor een nieuwe bibliotheek te bespreken.
De huidige bibliotheken werken aan een exit strategie, gericht op zelffinanciering waarbij Booksteps
overbodig wordt gemaakt.

Pagak
In 2016 heeft de bibliotheek in Pagak geen bijdrage meer van project Booksteps hoeven te
ontvangen. De bibliotheek voorziet inmiddels in haar eigen inkomen. Lokale deelnemende scholen
blijven gebruik maken van de bibliotheek en zorgen voor de inkomsten voor de aanschaf van nieuwe
boeken.

Barr
Barr is een kleine dorpsgemeenschap waar War Child in het verleden programma’s uitvoerde in het
kader van vrede en verzoening na de burgeroorlog in het noorden van Oeganda. Omdat War
Child zich, vanwege het tijdelijk karakter van haar programma, na de burgeroorlog terugtrok uit Barr,
nam Booksteps het stokje over. Het dorp was en is redelijk goed georganiseerd en sterk gemotiveerd
om zich verder te ontwikkelen. Acht scholen met in totaal 8.784 leerlingen wilden graag meedoen
aan dit project. In overleg met de gemeentesecretaris, een projectwerker van War Child en het hoofd
van de Afdeling Onderwijs heeft Booksteps een programma opgezet, dat gebaseerd is op het model
van Pagak. De dorpsgemeenschap zelf had al een gebouw neergezet, dat nauwelijks aanpassingen
nodig had. De bibliothecaris van Pagak heeft de staf, bestaande uit twee fulltime medewerkers,
getraind. Om de participerende scholen voor te bereiden op dit project is een training van drie dagen
gegeven door docenten van een lokale PABO en de bibliothecaris van Pagak aan de coördinatoren
van de betrokken scholen. De opening vond plaats in mei 2011. Tot nu toe blijkt uit de verslagen dat
het enthousiasme van de dorpsgemeenschap en de scholen groot is. Een indicator van het succes van
de bibliotheek zijn de examenresultaten van de deelnemende scholen. Deze gegevens worden door
de staf van de bibliotheek bijgehouden, evenals de frequentie van het uitlenen van de boeken.
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Inmiddels heeft het programma zich verder ontwikkeld en hebben maar liefst 18 extra scholen zich
aangemeld voor het programma. Zij mogen sinds 2015 deelnemen en betalen daarvoor een kleine
bijdrage. Barr is sinds 2016 voor de beheerkosten financieel onafhankelijk. Wel hebben zij in 2016 in
totaal € 5.000 ontvangen voor de aanschaf van nieuwe boeken en voor administratieve lasten. Deze
bijdrage was nodig om te voorzien in de behoefte van het groeiende aantal scholen dat zij bedient.

Gulu
Eind 2011 is Booksteps begonnen met de voorbereidingen voor een project in Gulu. In totaal nemen
vijf middelbare scholen met 6.770 leerlingen deel aan dit project. De overheid heeft hiervoor een
gebouw beschikbaar gesteld dat – dankzij een gift van de Marthe van Rijswijk Foundation in 2011aan de eisen van een moderne bibliotheek is aangepast. Het biedt ruimte aan een boekendepot, van
waaruit lespakketten aan scholen worden uitgeleend, en een studieruimte. De leraren krijgen
instructieboeken en bijscholing.

In 2012 is het Booksteps-project in Gulu van start gegaan. Dit mede dankzij een gift van € 27.062,–
van Wings of Support en een contract met Impulsis, waarin 50% vermeerdering van de giften voor
Booksteps werd toegezegd. In mei werd de bibliotheek geopend in een schoolgebouw van de Gulu
Senior Secondary School, waarvan we 2 lokalen mogen gebruiken. Eén lokaal is bestemd voor de
opslag in stalen kistjes van de boeken, en in het andere lokaal is een studieruimte met 50 zitplaatsen.
Dagelijks komen ongeveer 100 studenten naar de studieruimte om zich voor te bereiden op toetsen
en examens.
In 2016 is een bedrag van € 2.100 euro geschonken door Booksteps voor de aanschaf van
schoolboeken. Ook in Gulu lukt het steeds beter om de bibliotheek zelfvoorzienend te maken.

Overige ontwikkelingen
In november 2016 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.
Er zijn plannen om een nieuwe bibliotheek in het Teso gebied te starten. Deze zal in de omgeving van
de stad Soroti te liggen en zal zes middelbare scholen met in totaal 5.400 leerlingen bedienen. In dit
gebied is een grote behoefte is aan versterking van het onderwijs. Soroti ligt in het gebied van
Oeganda dat zwaar werd getroffen door de burgeroorlog. Hoewel deze oorlog al geruime tijd
beëindigd is, heeft het diepe sporen nagelaten in de samenleving en werken de naweeën nog
dagelijks door. Op de school die de bibliotheek zal huisvesten, werd tijdens de burgeroorlog een
aantal leraren vermoord. Na de oorlog hebben de resterende medewerkers de school vanaf de grond
af aan moeten bouwen. De verwachtingen over de effecten van de Bookstepsbibliotheek zijn groot.
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De scholen kunnen niet wachten tot ze de eerste boeken in gebruik kunnen nemen. Zij zien de
bibliotheek als een kans om beter onderwijs te kunnen leveren. Door de zes deelnemende scholen is
een bestuur gevormd, bestaande uit de schooldirecteuren zij hebben de bibliotheek de naam
‘Booksteps Teso’ gegeven. De verwachtingen zijn dat Booksteps Teso in 2018 van start kan gaan.

Jaaroverzicht in cijfers
BALANS e-Progress 2016

31-12-2016

31-12-2015

DEBET
Vaste activa
- gebouw
- inventaris
Vlottende activa
- nog te ontvangen bedragen
- vooruitbetaalde bedragen
Spaartegoeden ASN Bank
Liquide middelen (bank, giro en
kas)

8.374

8.332

2.581

4.546

10.955

12.878

Vermogen
Bestemmingsfondsen
Kortlopende schulden:
- nog te betalen bedragen
Langlopende schulden

486
10.469

486
12.392

TOTAAL

10.955

12.878

TOTAAL

CREDIT
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WINST- EN VERLIESREKENING e-Progress 2016
2016

2015

INKOMSTEN
- particuliere giften
- rente opbrengst
- giften bedrijven*
- subsidie inkomsten
- donatie YoubeDo

5.835
42
1.027

4.397
257
4.652

1

2

- opbrengst sponsoracties

2.919

2.121

Totaal inkomsten

9.824

KOSTEN
- afschrijvingen
- bank- en transferkosten

165

- diverse lasten'**

362

- kosten Kamer van Koophandel
- reis- en verblijfskosten Oeganda'***
- kantoorlasten
- internetkosten
- promotiekosten****
- afdracht Echo Bravo tbv project Booksteps Pagak
- afdracht BIYN***** tbv project Booksteps Barr
- afdracht Echo Bravo tbv project Booksteps Gulu

RESULTAAT

11.429

179

3.471
131
68
449

1.631

198
2.000
2.700
5.490

5.000
2.100
11.745

12.198

-1.922

-769

Toelichting
* giften bedrijven: betreft bijdragen van St. YouBeDo en St.
Derdengelden
** betreft aanschaf beamer voor Oeganda en onkosten Oegandese vrijwilliger
*** reis- en verblijfskosten worden door de reizigers zelf betaald d.m.v. giften die deze kosten dekken
**** betreft onkosten sponsorwandeling (huur dixies;
locatiekosten)
***** BIYN = Barr ITC Youth Network

7

VERANTWOORDING BIJDRAGE BOOKSTEPS PER PROJECT 2016
Pagak
2016

Barr 2016

Gulu 2016

Pagak
2015

Barr 2015

Gulu 2015

Receivings
Gifts Booksteps

n.v.t.

balance preceding year
Complement of balance by local
sources
Total receivings

5.000

2.100

2.000

2.700

5.490

-1.719

1.719

3.210

-138

478

5.000

3.819

5.210

2.562

5.968

2.000

2.100

3.000

1.719

1.896

3.481

3.710

800

539

2.304

-1.719

1.719

5.210

2.562

5.968

1.719
0

Expenses

Books
School books

Libary management
Running costs
phone

115

Transportation
Car Hire
Car
motor cycle

895

Bicyle
other transportation costs

Training/Meeting
Fees for Training

balance
Total n.v.t.

5.000

3.819

* Pagak is in 2016 zelfstandig en zelfvoorzienend gecontinueerd. De ondersteuning van Booksteps is dus niet meer nodig.
* Vanwege de exitstrategie presenteren we geen financiële gegevens van het totale project, alleen de verantwoording van
de bijdrage van Booksteps.
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