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JAARVERSLAG 2017
VERSLAG VAN HET BESTUUR
Doelstelling van de Stichting
Stichting Watoto Child Care Ministries ('Watoto Nederland') is gelieerd aan de organisatie Watoto Child Care Ministries,
gevestigd te Kampala, Oeganda (Afrika), welke laatste als doel heeft een positieve rol te vervullen in de wederopbouw van
Oeganda door het redden van (veelal wees-)kinderen en het bijstaan in hun opvoeding en opleiding. Watoto Nederland
stelt zich ten doel om in Nederland draagvlak te creëren voor de activiteiten in Oeganda. Dit doet zij door te communiceren
met (potentiele) donateurs/sponsors en het actief benaderen van (potentiele) donateurs/sponsors. Ook zijn wij een “stem”
voor de vele onderdrukte (wees) kinderen en kwetsbare vrouwen in Oeganda.
Watoto Nederland financiert haar activiteiten door middel van fondswerving. Het werven van fondsen gebeurt
voornamelijk via particulieren en kerken. Daarnaast wordt ook samengewerkt met scholen. Watoto Nederland heeft sinds
de oprichting ook fondsen ontvangen via Wilde Ganzen & St. Hofstee groep. Deze inkomsten komen, na aftrek van onkosten
van Watoto Nederland, ten goede aan de activiteiten in Oeganda. De onkosten worden bewust laag gehouden door de inzet
van vele vrijwilligers.
Watoto Nederland organiseert ook de jaarlijkse tour van het Watoto Children’s Choir uit Oeganda. Naast het creëren van
bekendheid en awareness bij een groter prubliek, genereert de komst van dit koor ook veel inkomsten. Denk hierbij aan
eenmalige donaties, sponsoring en inkomsten door verkoop van producten. Het volledige resultaat van deze tour komt, na
aftrek van onkosten van Watoto Nederland, ten goede aan de activiteiten in Oeganda.
Gedurende het hele jaar communiceren we via website, nieuwsbrief en sociale media met onze doelgroep. Door deze
activiteiten komen ook fondsen binnen en melden sponsors zich aan. Dit is echter nog beperkt door onze
naams(on)bekendheid. Net als voorafgaande jaar zal de focus liggen op groei van de naamsbekendheid en (financiële)
betrokkenheid van particulieren, kerken en overige organisaties.
In 2017 hebben geen personele mutaties plaatsgevonden. Het aantal FTE is daarom in 2017 gehandhaafd op 0,9. Alle
overige functies worden bekleed door vrijwilligers. Het bestuur ontvangt geen vergoeding (vacatiegeld) voor hun
bestuurswerkzaamheden. Wel is er onkostenvergoeding mogelijk zoals kilometervergoeding.

Bereikte resultaten in het boekjaar 2017
Sponsoring
Gedurende 2017 hebben we maar liefst 217 nieuwe sponsoren erbij gekregen. Ultimo 2017 wordt Watoto ondersteund
door in totaal 807 sponsoren.
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Vriendendag
Watoto Nederland organiseerde in 2017 voor de derde maal een Watoto Vriendendag. Om de sponsors en donateurs te
bedanken voor hun bijdrage. Deze dag vond plaats in Soesterberg en was een groot succes. Vele gasten en hun kinderen
hadden een dag samen met het Watoto personeel en het kinderkoor. Er waren workshops, een Afrikaans buffet, een mini
optreden van het koor. Ook kregen de bezoekers kansen om vragen te stellen.
Koor
Sinds 1994 toeren Watoto Children Choir kinderkoren de wereld rond. Zij zijn de ambassadeurs en mogen één keer in hun
leven mee op tour. Muziek en dans vertolken de missie en visie. Het is een energieke mengeling van gospel en traditionele
Afrikaanse ritmes. De concerten tonen Gods liefde voor de kinderen. Hun verhaal staat centraal. Deze ervaring is voor de
kinderen van onschatbare waarde. Ze leren sociale vaardigheden en krijgen de kans om iets van de wereld te zien. In de
maanden mei-juni waren zij 6 weken in Nederland met de nieuwe productie productie 'Signs & Wonders'. We bezochten
vele scholen en kerken.
Power Project in Ssuubi
In 2017 hebben we een nalatenschap ontvangen van € 500.000. We zullen dit bedrag voor € 450.000 aanwenden ten
behoeve van het 'power project' in Watotodorp Ssuubi. Dankzij dit nalatenschap kan de komende jaren het Watotodorp
gefaseerd aangesloten worden op het lichtnet. Heden heeft het Watotodorp nog geen elektriciteitsaansluiting. Dit is een
belangrijke ontwikkeling, gezien het nu voor de kinderen ook gemakkelijker wordt om 's-avonds te studeren.

Bestuursverklaring
Het bestuur van Watoto Nederland verklaart dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de
balansdatum en de gang van zaken gedurende het verslagjaar van de stichting.
Den Haag, 8 mei 2018
N. Kievit-Bijpost (voorzitter)
C. Messemaker (algemeen lid)
P.L.J. van Zijderveld (algemeen lid)
J.R. Skinner (algemeen lid)
K. Idland (algemeen lid)
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Balans per 31 december 2017
Alle bedragen in EUR

31-12-2017

ACTIVA
Materiële vaste activa
Computers en Randapparatuur

31-12-2016

-

162

Voorraden
Voorraden te verkopen artikelen

4.241

1.667

Vorderingen
Overlopende activa

7.590

17.582

Liquide middelen
Kas
Bankrekening

1.343
594.092

1.949
95.588
595.435

97.537

607.266

116.948

Algemene Reserve

123.745

62.790

Bestemmingsreserve

450.000

Totaal Activa

PASSIVA
Eigen vermogen

Kortlopende schulden
- Over te maken gelden aan Watoto Uganda
- Overige schulden

Totaal Passiva

20.724
12.797

50.844
3.314
33.521

54.158

607.266

116.948
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Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017
Alle bedragen in EUR

2017

2016

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
- Periodieke contributies
- Donaties en giften
Totaal baten uit eigen fondsenwerving

209.400
524.628

Baten uit fondsenwerving koor
- Donaties en giften
- Overige baten
Totaal baten uit fondsenwerving koor

66.807
24.680

179.581
23.113
734.029

202.694

73.370
18.988
91.487

92.358

Rentebaten

177

328

Overige baten

120

188

825.812

295.568

Som der Baten

LASTEN
Besteed aan doelstelling
- Ondersteuning (wees-)kinderen
en kwetsbare vrouwen
- Extra hulpfondsen
Totaal besteed aan doelstelling
Werving baten
- Kosten uit eigen fondsenwerving
- Kosten fondsenwerving koor
Totaal werving baten

182.391

165.825

20.000

5.612
202.391

26.068
67.293

171.437

23.278
68.166
93.362

91.444

19.104

18.654

Som der lasten

314.857

281.534

Saldo van baten en lasten

510.955

14.034

Resultaatverdeling
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve

60.955
450.000

14.034

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
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Waarderingsgrondslagen
Vergelijkende cijfers
De rankschikking van de vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar is voor zover noodzakelijk aangepast.

Materiële vaste activa
De materiële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de daarover
berekende afschrijvingen. De afschrijvingen op de vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgingsprijs op basis van de verwachte levensduur per individueel actief. Activa worden jaarlijks met 20%
afgeschreven.

Voorraden
De voorraad handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen de inkoopprijzen of lagere marktwaarde, onder aftrek van
noodzakelijk geachte afschrijvingen wegens incourantheid.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening voor
Vorderingen op korte termijn:
Uitgaven ten behoeve van koorbezoek 2017
Spaarrente over 2017 ontvangen in 2018
Vorderingen op korte termijn

7.413
177
7.590

Liquide middelen en schulden
De liquide middelen zijn, evenals de lang- en kortlopende schulden, gewaardeerd op de nominale waarde.
Schulden op korte termijn:
- Over te maken gelden aan Watoto Uganda
- Vooruitontvangen sponsorgelden
- Te betalen Loonheffing
- Reservering Vakantiegelden
Schulden op korte termijn

20.724
10.788
1.347
661
33.521

Resultaatbepaling
Ten aanzien van de posten begrepen in het exploitatiesaldo geldt dat baten slechts zijn opgenomen indien en voor zover
zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's rekening is gehouden die hun oorzaak vinden voor het
einde van het boekjaar. De lasten zijn gebaseerd op de historische uitgaafprijs.

Reserves
We hebben in 2017 een bestemmingsreserve aangewend van € 450.000. Deze reserve zal de komende jaren worden
uitgeput ten behoeve van het 'power project' in Watotodorp Ssuubi.
Het restant van het positieve resultaat 2017 wordt ten gunste geboekt van de Algemene Reserve.

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar zijn gemiddeld 0,9 FTE bij Watoto Nederland in dienst geweest.
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Toelichting op de Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Baten
De totale baten uit eigen fondswerving over 2017 zijn toegenomen met 262%. Dit heeft te maken met een
nalatenschap van € 500.000 welke we hebben ontvangen. Daarnaast zijn de ontvangen periodieke contributies fors
gestegen door een stijging van het aantal vaste donateurs.
De totale baten uit fondsenwerving koor zijn over 2017 gedaald met 4,0%.
De totale baten van de stichting over 2017 zijn toegenomen met 178%.

Lasten
De lasten besteed aan de doelstelling over 2017 ter directe ondersteuning van (wees-)kinderen en kwetsbare groepen is
toegenomen met 10,0%. In 2017 zijn tevens Extra Hulpfondsen ontvangen ter waarde van ongeveer EUR 20.000. Dit
betreffen bijdragen aan Watoto of organisaties die door hun diensten het werk van Watoto wereldwijd ondersteunen.
Hierdoor zijn de totale lasten besteed aan de doelstelling gestegen met 18,1%.
De lasten Werving baten ten behoeve van eigen fondsenwerving zijn gestegen. In deze lasten component zijn de
salariskosten over 2017 voor 25% meegenomen. Huisvestingskosten en operationele kosten zijn voor 50%
meegenomen. In 2017 was 0,9 FTE werkzaam.
De lasten Werving baten ten behoeve van fondsenwerving koor zijn met 0,8% gestegen. De kosten van het koor 2017
vielen hiermee licht hoger uit dan in 2016. De salariskosten over 2017 komen voor 50% ten laste van het koor.

De lasten Beheer en administratie zijn met zo'n 2,4% gestegen. In deze lastencomponent zijn de salariskosten voor 25%
meegenomen. Huisvestingskosten en operationele kosten zijn voor 50% meegenomen.

Normstellingen
2017
Besteding aan doelstelling als % van totale baten:
Exclusief baten en kosten fondswerving koor en incidentele gift
Kosten als % van totale bestedingen:
Kosten eigen fondswerving
Kosten beheer en administratie

2016

78,3%

75,4%

8,3%
6,1%

8,3%
6,6%

