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INLEIDING

Voor u ligt het financiële rapport van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 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.

Maart 2018
Bestuur St. e-Progress

Marleen Timmer – Voorzitter
Annemiek de Wolf – Secretaris en penningmeester
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Ontwikkelingen 2017
Booksteps is een bibliotheekprogramma in Oeganda dat scholen helpt om structureel toegang te
krijgen tot schoolboeken van hoge kwaliteit. Dat is niet vanzelfsprekend, want de meeste publieke
scholen in Oeganda ontbreekt het aan de lesmiddelen die nodig zijn voor onderwijs op een
basisniveau. Wij kiezen er voor om het bestaande schoolsysteem te versterken met een uitgekiend
systeem waarbij zoveel mogelijk scholen kunnen profiteren van gedeelde voorzieningen. De
Booksteps bibliotheken vormen een spil in de regio waar omliggende scholen boeken lenen en waar
leerlingen en leerkrachten komen lezen en studeren. Op die manier worden leraren geholpen om
betere lessen te geven en krijgen scholieren de kans om beter te presteren.
In 2017 waren er drie bibliotheken operationeel die samen 34 scholen bedienden. Dankzij de
bibliotheken kregen zo’n 25.000 kinderen toegang tot beter onderwijs. Door het monitoren van
examenresultaten hebben we kunnen vaststellen dat schoolresultaten substantieel verbeteren.
Hierdoor willen steeds meer scholen participeren in het programma.
Booksteps Barr en Gulu

Tijdens een reis naar Oeganda eind 2016 is samen met de directeuren van de betrokken
scholen van de bibliotheek van Gulu een plan uitgewerkt om de bibliotheek financieel
onafhankelijk te maken van Nederland. Het idee ontstond toen om via de scholen van iedere
leerling en klein bedrag per jaar te vragen voor het gebruik van de boeken. Omdat in Gulu
ruim 5.000 leerlingen meedoen kon het bedrag beperkt blijven tot minder dan één euro. Een
klein bedrag, maar gezien de traditie van hulpverlening in Oeganda, een grote stap. Deze
leerlingenbijdrage is daarna afgestemd met de lokale onderwijsautoriteiten en inmiddels
worden de salarissen van de beheerders met dit geld betaald en niet meer door ons. Gulu
was, na Pagak en Barr, de derde Booksteps-locatie. Ook in Barr zijn nu concrete afspraken
gemaakt om financieel onafhankelijk te worden door middel van een kleine
leerlingenbijdrage. Deze aanpak voor het borgen van financiële zelfstandigheid wordt nu bij
alle bibliotheeklocaties toegepast.
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Nieuw: Booksteps Teso
In 2017 zijn wij van start gegaan met de fondsenwerving voor een vierde bibliotheek in Soroti. Er zijn
zes middelbare scholen in de omgeving van Soroti, 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.
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.
In 2017 is een fondsenwervingsactie gehouden, waarbij mensen via crowdfunding een boek konden
kopen voor Booksteps Teso. De actie heeft in 2017 in totaal bijna 3.000 euro opgebracht.

Foto: winnaar fotowedstrijd

Ook hebben de Hofstede Stichting en Books for Life in 2017 samen bijna 8.000 euro bijgedragen.
Stichting Wilde Ganzen heeft een vermeerdering van 50 % toegezegd. De totale kosten van de
bibliotheek zijn 37.000 euro die over een periode van drie jaar worden uitgekeerd als alle afspraken
worden nagekomen. Een bedrag van 18.000 euro wordt begin 2018 overgemaakt om een start te
maken met de bibliotheek. In maart 2018 hopen wij de nieuwe bibliotheek feestelijk te openen.
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Jaaroverzicht in cijfers

BALANS e-Progress 2017

31-12-2017

31-12-2016

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

5.875
12.811

8.374
2.581

TOTAAL

18.686

10.955

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

486
18.200

486
10.469

TOTAAL

18.686

10.955

CREDIT
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WINST- EN VERLIESREKENING e-Progress 2017

2017

2016

INKOMSTEN
- particuliere giften
- rente opbrengst
- giften bedrijven*
- subsidies en fondsen
- opbrengst sponsoracties

3.760
1
138
7.735
0

Totaal inkomsten
KOSTEN
- afschrijvingen
- bank- en transferkosten
- diverse lasten'**
- kosten Kamer van Koophandel
- reis- en verblijfskosten Oeganda'***
- kantoorlasten
- internetkosten
- promotiekosten****
- afdracht project Teso
- afdracht project Barr
- afdracht project Gulu

RESULTAAT

5.835
42
1.028
2.919

11.634

228
0

165
362

0
0
0
25

3.471
131
68
449

1.650
2.000

5.000
2.100
3.903

11.745

7.731

-1.922

* 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. een gift.
**** betreft onkosten sponsorwandeling (huur dixies; locatiekosten)
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9.824

VERANTWOORDING PER PROJECT

Teso 2017

Barr 2017

Pagak
2016

Gulu 2017

Barr 2016

Gulu 2016

Receivings
Gifts Booksteps

n.v.t.

balance preceding year

1.650

2.000

0

0

n.v.t.

complement balance by local sources
Total receivings

5.000

2.100

-1.719

1.719

1.719
0

1.650

2.000

0

5.000

3.819

2.000

2.100

3.000

1.719

5.000

3.819

Expenses
Books
School books

900

Libary management
Running costs

750

2.000

1.650

2.000

phone
Transportation
Car Hire
Car
motor cycle
Bicyle
other transportation costs
Training/Meeting
Fees for Training
balance
Total n.v.t.

n.v.t.

* Met de fondsenwering voor Theso zijn we in 2017 begonnen
* Vanwege de exitstrategie presenteren we geen financiële gegevens van het totale project, alleen de verantwoording van de
bijdrage van Booksteps.
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