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Inleiding 
 

Voor u ligt het financiële rapport van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 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 vindt u op www.eprogress.nl 

  

 

 

Mei 2018 

Bestuur St. e-Progress 

 

Marleen Timmer – Voorzitter 

Annemiek de Wolf – Secretaris en penningmeester 

Anne van Campenhout – Algemeen bestuurslid 

Mirjam Kroon – Algemeen bestuurslid 

http://www.eprogress.nl/
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Ontwikkelingen 2018 

SAM 

In 2018 heeft Stichting e-Progress een nieuw programma ‘geadopteerd’: het programma SAM.  

SAM staat voor haar doelgroep: Single African Mothers. Het programma helpt alleenstaande 
moeders in Afrika om mentaal en economisch te worden. 

De SAM-moeders hebben allemaal te maken gehad met seksueel misbruik, geweld en/of verlating. 
Het programma geeft persoonlijke coaching in samenwerking met lokale professionals en stelt 
kapitaal ter beschikking voor het starten van een onderneming. SAM is  vooral actief in Kenia en 
Oeganda. 

De initiatiefnemers van SAM zijn Anne van Campenhout en Floor Koomen. Ze zijn regelmatig 
werkzaam in Afrika. Ze maakten, in samenwerking met Afrikaanse filmmakers, onder andere de 
succesvolle documentaires ‘Dusty Bin Dreams’ en ‘Kippen voor Kimaru’. Sinds 2014 ondersteunen ze, 
op informele wijze, een klein aantal ‘Sammies’. Vanaf 2018 als onderdeel van stichting e-Progress. Ze 
worden hierin bijgestaan door een aantal vaste vrijwilligers: Gerda is psycholoog, Coby is (life)coach, 
André is financieel deskundig en Gert werkt bij een organisatie voor internationale 
ontwikkelingshulp. 

 

 

Een van de  ‘Sammies’  in haar winkel 

 

In 2018 zijn 12 moeders en kinderen geholpen door het werk van de SAM vrijwilligers. Naast 

coaching om een zelfstandig leven op te bouwen, hebben zij bijdragen ontvangen voor onder meer 

studie, opbouw eigen bedrijf, onkosten kinderen, kosten levensonderhoud en medische kosten.  

https://www.npostart.nl/2doc/17-09-2014/VPWON_1230945
https://www.npostart.nl/zapp-echt-gebeurd-mensjesrechten/19-02-2017/VPWON_1258952
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Kerstactie 2018 

  

Doelstellingen SAM 

Het streven is dat de moeders op alle fronten een gezonde toekomst tegemoet te gaan. Onder meer 

door ze fysieke en mentale hulp te bieden, van psychologische ondersteuning tot medische zorg. 

Daarnaast wil SAM bijdragen aan een financieel gezondere toekomst voor de moeders. Sommigen 

moeten daarvoor naar school en anderen worden geholpen om een ondernemingsplan te schrijven. 

Wanneer er een goed doordacht plan ligt, wordt er door SAM een lening of schenking beschikbaar 

gesteld voor het starten van een bedrijf. 

De doelstelling is verder dat de kinderen van deelnemende moeders gezond zijn, toegang krijgen tot 

goed onderwijs en dat ze veilig bij hun moeder thuis kunnen wonen. Iets wat in Afrika geen 

vanzelfsprekendheid is. 

Tenslotte stelt SAM als doel om bij te dragen aan de verbetering van het klimaat. Verschillende 

onderzoeken, waaronder Project Drawdown, tonen aan dat het opleiden van vrouwen in 

ontwikkelingslanden een zeer effectieve manier is om klimaatverandering tegen te gaan. 

Meer informatie over het programma SAM is te vinden op www.wijzijnsam.nl  

 

http://www.wijzijnsam.nl/
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BOOKSTEPS 

Booksteps is een bibliotheekprogramma in Oeganda dat scholen helpt om structureel toegang te 

krijgen tot schoolboeken van hoge kwaliteit. Het programma versterkt het bestaande schoolsysteem 

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 maart 2018 werd als vierde locatie Booksteps Teso nabij de stad Soroti feestelijk geopend. Van 

deze bibliotheek maken zes middelbare scholen met ruim 5.000 leerlingen gebruik. In dit gebied 

is een grote behoefte is aan versterking van het onderwijs. 

 

 

Opening Booksteps Teso maart 2018 

 

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. De bibliotheek is inmiddels bijna een jaar open en de eerste 

verbeteringen zijn al zichtbaar in de leerresultaten van de zes scholen. 

 

Met de opening van Booksteps Teso heeft het programma vier locatie in Oeganda bereikt. Dankzij de 

bibliotheken hebben tot nu toe zo’n 30.000 kinderen toegang gekregen tot beter onderwijs. Door het 
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monitoren van examenresultaten hebben we kunnen vaststellen dat schoolresultaten substantieel 

verbeteren. Hierdoor willen steeds meer scholen participeren in het programma.  

 

Bereikt t/m 2018:     

 Sinds scholen leerlingen boeken gedoneerd 

Pagak* 2009 5 2.000 4.000 € 59.000 

Barr 2011 24 18.000 6.900 € 48.800 

Gulu 2012 5 5.000 5.500 € 69.800 

Soroti 2018 6 5.000 5.500 € 18.000 

    40 30.000 21.900 € 195.600 

      
*Ons programma in Pagak is in 2016 voor Booksteps afgerond en zelfstandig gecontinueerd door scholen. 

 

In 2018 was eProgress bij de volgende locaties  actief betrokken:    

 Sinds scholen leerlingen boeken  
Barr 2011 15 11.250 6.900   

Gulu 2012 5 5.000 5.500   

Soroti 2018 6 5.000 5.500   

    26 21.250 17.900   
 

Meer informatie over het programma Booksteps is te vinden op www.booksteps.nl 

  

http://www.booksteps.nl/
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Jaaroverzicht in cijfers 

   

   

   

   

   

    

 

BALANS TOTAAL 2018 
   

     

 31-12-2018  31-12-2017  
DEBET     

     
Vaste activa       
- gebouw -  -  
- inventaris -  -  

     
Vlottende activa     
- nog te ontvangen bedragen -  -  
- vooruitbetaalde bedragen -  -  
Spaartegoeden ASN Bank   5.889    5.875  
Liquide middelen (bank, giro en kas) 13.699  12.811  

       
TOTAAL 19.588  18.686  

      

      

      
CREDIT      
       
Vermogen      486       486  
Reserveringen 19.011  18.200  
Kortlopende schulden:      
- nog te betalen bedragen        21  -  
Leningen        70  -  

       
TOTAAL 19.588  18.686  
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RESULTATENREKENING TOTAAL 2018                
   

    

 2018      2017     

        
INKOMSTEN        

        
- particuliere giften gelabeld 11.011     3.760   
- particuliere giften algemeen 6.496     -   
- rente opbrengsten 14     1   
- giften bedrijven* -     138   
- subsidies en fondsen  8.360     7.735   
- giften ten behoeve van reiskosten 2.253     -   

          

Totaal inkomsten    28.134    11.634 

           
KOSTEN          
- afschrijvingen -     -   
- bank- en transferkosten 316     228   
- diverse lasten 39     -   
- kosten Kamer van Koophandel -      -   
- reis- en verblijfskosten* 2.253     -   
- kantoorlasten -     -   
- internetkosten -     -   
- promotiekosten -     25   
- afdracht programma's 24.716      3.650   
           

Totaal uitgaven    27.323    3.903 

           

        
RESULTAAT     811    7.731 

 

   
 

* reis- en verblijfskosten worden door de reizigers zelf betaald dmv giften die deze kosten dekken 
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BALANS SAM 2018 
 

   

   
DEBET 31-12-2018  31-12-2017 

    

Vaste activa    

- gebouw -  - 

- inventaris -  - 

    

Vlottende activa    

- nog te ontvangen bedragen -  - 

- vooruitbetaalde bedragen -  - 

Liquide middelen (bank, giro en kas) 1.197  - 

      

      

TOTAAL 1.197  - 

    

    

CREDIT    

    

Vermogen -  - 

Reserveringen 1.126  - 

Kortlopende schulden:    

- nog te betalen bedragen -  - 

Leningen 70  - 

    

      

TOTAAL 1.197  - 
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RESULTATENREKENING SAM 2018  
  

    
 

  2018  

    
INKOMSTEN    

    
- particuliere giften gelabeld        5.595    
- particuliere giften algemeen        6.496    
- rente opbrengst             -      
- giften subsidies en fondsen*           360    
- giften bedrijven             -      
- giften tbv reiskosten**           932    
        
Totaal inkomsten          13.383   

        
        

       
KOSTEN       
     
- bank- en transferkosten            72    
- diverse lasten  -    
- reis- en verblijfskosten**           932    
- kantoorlasten  -    
- internetkosten  -    
- promotiekosten  -    
- afdracht deelnemers programma SAM      11.253    
        
Totaal uitgaven          12.257   

       
RESULTAAT             1.126  

 
 
* giften fondsen: St. Colour4kids    
** reis- en verblijfskosten worden door de reizigers zelf betaald d.m.v. giften die deze kosten dekken 

     
  
Naast genoemde reiskosten is een bedrag van 874 euro in 2018 aan onkosten gemaakt voor SAM door een vrijwilliger. Deze kosten 
zijn niet gedeclareerd en blijven buiten beschouwing in het resultatenoverzicht. 
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BALANS BOOKSTEPS 2018 

    

    

 31-12-2018  31-12-2017 

DEBET    

    
Vaste activa    
- gebouw -  - 

- inventaris -  - 

    
Vlottende activa    
- nog te ontvangen bedragen -  - 

- vooruitbetaalde bedragen -  - 

Spaartegoeden ASN Bank 5.889  5.875 

Liquide middelen (bank, giro en kas) 12.502  12.811 

      

TOTAAL 18.391  18.686 

     

     

     
CREDIT     

      
Vermogen 486  486 

Reserveringen  17.885  18.200 

Kortlopende schulden:     

- nog te betalen bedragen 21  - 

Langlopende schulden -   - 

    

TOTAAL 18.391  18.686 
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RESULTATENREKENING Booksteps 2018 

 

 2018      2017      

         
INKOMSTEN         

         
- particuliere giften 5.416    3.760    
- rente opbrengst 14    1    
- giften bedrijven* -    138    
- subsidies en fondsen  8.000    7.735    
- giften tbv reizen 1.321    -    

         
Totaal inkomsten   14.751    11.634  

         
KOSTEN         
- afschrijvingen -    -    
- bank- en transferkosten 244    228    
- diverse lasten** 39    -    
- reis- en verblijfskosten Oeganda*** 1.321    -    
- kantoorlasten -    -    
- internetkosten -    -    
- promotiekosten -    25    
- rente kosten -    -    
- afdracht project Teso 12.516    -    
- afdracht project Barr -    1.650    
- afdracht project Gulu 947    2.000    

          
Totaal uitgaven    15.067    3.903  

          
RESULTAAT     -316    7.731  

         
* giften bedrijven: betreft bijdragen van St. YouBeDo en St. Derdengelden 
** betaalmodule internet 
*** reis- en verblijfskosten worden door de reizigers zelf betaald d.m.v. giften die deze kosten dekken 

    
Naast genoemde reiskosten is een bedrag van 1.322 euro in 2018 aan onkosten gemaakt voor Booksteps door een vrijwilliger.  
Deze kosten zijn niet gedeclareerd en blijven buiten beschouwing in het resultatenoverzicht. 
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VERANTWOORDING besteding per SAM moeder in 2018   

 

SA moeders Toelichting  Inkomsten 2018   uitgaven 2018   Saldo 31-12-2018  

SAM moeder 1           

IN gelabelde gift  €                  921     

  algemene gift  €                    16     

UIT        €                 937    
           €                        -    

     

SAM moeder 2         

IN gelabelde gift  -   -    

  algemene gift  €                  784     

UIT     €                 784    

         €                        -    
            

     

SAM moeder 3         

IN gelabelde gift  €                  665     

  algemene gift  €               4.019     

UIT     €              4.683    
           €                        -    

     

SAM moeder 4         

IN gelabelde gift  €                  600     

  algemene gift  €                      5     

UIT     €                 605    
           €                        -    

     

SAM moeder 5         

IN gelabelde gift  €                  203     

  algemene gift  €                  943     

UIT     €              1.146    
           €                        -    

     

SAM moeder 6         

IN gelabelde gift  €                  105     

  algemene gift  -     

UIT     €                 105    
           €                        -    

     

     

SAM moeder 7         

IN gelabelde gift  €                  396     

  algemene gift  -     

UIT   

 
 €                 100    

         €                     296  

 
 
      

SAM moeder 8         

IN gelabelde gift  €               2.500     

  algemene gift     

UIT   

 

 €              2.402    

         €                       98  
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SAM moeder 9         

IN gelabelde gift  €                    11        

  algemene gift  €                    25        

UIT     €                   36    
          

 €                        -    

     

SAM moeder 10         

IN gelabelde gift  €                    60     

  algemene gift  €                  189     

UIT     €                 249    
          

 €                        -    

     

SAM moeder 11         

IN gelabelde gift  €                    64     

  algemene gift  €                      0     

UIT     €                   64    
           €                        -    

     

SAM moeder 12         

IN gelabelde gift  €                    70     

  algemene gift     

UIT   

 

 €                   68    

         €                         2  

            

Bestedingen aan SAM moeders:       

- schoolkleding        

- schoolgeld     
- huur     
- investering winkel    
- medische kosten    
- levensonderhoud    
- studie/opleiding     
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VERANTWOORDING besteding per bibliotheek Booksteps in 2018 

 

 

 

        

        

   Teso 2018 Barr 2018 Gulu 2018  Teso 2017 Barr 2017 Gulu 2017 

               

 Besteding Booksteps  -12.516   -947  - 1.650 2.000 

 TOTAAL -12.516 0 -947  0 1.650 2.000 

         

 Met de fondsenwering voor Theso zijn we in 2017 begonnen.    

  

 

Voor elke bibliotheek wordt samen met lokale partners een exit strategie bepaald waarbij Booksteps 
zichzelf overbodig maakt en de bibliotheek met lokale middelen gecontinueerd wordt. Zo is de bibliotheek 
in Pagak in 2016 geheel zelfstandig geworden.  
  

 Bestedingen Teso, Barr en Gulu:      

 - schoolboeken         

 - organisatie boekenweek        

 - inventaris bibliotheek        

 - trainingen bibliotheekstaf en schoolstaf      

 - kantoorbodigdheden        

 - coordinatie         

 - lokale reiskosten en transport        

 - lokale bankkosten        

  


