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Jaarverslag 2020 Stichting Noodhulp Rubengera  Rwanda      
CONCEPT 

 
 

1. Algemeen 
Inleiding 
Dit is het eerste jaarverslag opgesteld voor de Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda. 
Op 2 juli 2020 is deze stichting opgericht met als doelstelling maandelijks arme families uit 
Rubengera in Rwanda te ondersteunen. 
 
In dit jaarverslag is tevens de jaarrekening 2020 opgenomen (hoofdstuk 5).  
 
Wij maken ons in dit coronatijdperk ernstige zorgen over de situatie in Rwanda, in het 
bijzonder over de dorpen waar arme gezinnen leven. Er is bij deze gezinnen een gebrek aan 
basisbehoeften als voldoende eten en drinken, een woning die beschutting geeft en kleding 
en schoolmaterialen voor de kinderen. In de huidige situatie zijn zij extra getroffen door de 
gevolgen van het coronavirus. Mensen zijn gedurende een lange periode verplicht geweest 
om binnen te blijven, wat betekent dat zij niet op het land konden werken om eten te 
verbouwen. Door het oprichten van de stichting Noodhulp Rubengera Rwanda, hierna te 
noemen “de stichting”, willen wij voor een afgebakende periode een steentje bijdragen aan 
de ondersteuning van die gezinnen. Dit vanuit het motto “Laten we iets doen, want niets 
doen is geen optie”. Concreet betekent dit dat we een beperkt aantal gezinnen uit het gebied 
Rubengera in Rwanda helpen. We hebben niet de ambitie om een grote, landelijk 
opererende organisatie te worden, maar wel een stichting die op kleinschalige wijze hulp 
biedt aan arme gezinnen in Rubengera.  
 

2. Doelstelling 2020 
Via de stichting worden iedere week tenminste 10 arme gezinnen in Rubengera structureel  
voorzien een voedselpakket. Tevens krijgen de families middelen aangereikt om op termijn 
zelf te kunnen voorzien in hun eigen voedselproductie. Dit door het geven van bv. zaaigoed 
en kippen. Tot de ondersteuningsdoelen behoort ook het vergoeden van de zorgverzekering. 
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3. Activiteiten 2020 

o Oprichting Stichting juli - september 2020 
- Opstellen notariële akte en inschrijving Kamer van Koophandel; 
- Benoeming bestuursleden; 
- Aanvragen ANBI status; 
- Openen Zakelijke rekening ING; 
- Website www.supportrwanda.com ingericht; 
- Beleidsplan en plan van aanpak is opgesteld; 
- Afstemmen met het plaatselijk coördinatieteam wijze van samenwerken en 

doelen; 
- Criteria opgesteld t.b.v. vaststellen doelgroep arme families. 

 
 

 
 

o Donatie voor het leveren van voedselpakketten, kippen en een 
zorgverzekering t.b.v. 10 families  -  oktober 2020 

- Via het coördinatieteam in Rubengera zijn aan 10 arme families 
voedselpakketten uitgereikt en zijn kippen en zaaigoed verstrekt. 

- Voor de 10 families is een zorgverzekering bekostigd voor de periode van een 
jaar. 
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o Donatie voor het leveren van geiten tbv 10 families - november 2020 
- Aan de families zijn geiten geleverd, daarmee wordt actie ondernomen om jonge 

geiten te fokken en om de families voor een langere periode te voorzien van melk en 
vlees. 

 

 
 

o  Donatie voor het leveren van voedselpakketten tbv 10 families en extra 
donatie in verband met Kerstviering  en voorbereiding project Lambert - 
december 2020  
- De families hebben in verband met de Kerstviering de gift ontvangen voor het vieren 

van het Kerstfeest in mooie kleurrijke kleding en een feestelijke maaltijd. Deze 
gezinnen hebben voor het op deze wijze vieren van Kerstmis normaal gesproken niet 
de middelen. Een extra gift is besteed aan het leveren van matrassen voor de 
families. 

- Voorbereidingen zijn getroffen ten behoeve de aankoop van een te renoveren 
woning voor Lambert Ishimwe (15 jaar) en zijn moeder. De moeder van Lambert is 
doofstom en heeft een chronische aandoening. Zij kan niet voor Lambert zorgen. 
Ondersteuning in het levensonderhoud is nodig, inclusief de middelen voor Lambert 
om naar school te kunnen gaan. In samenwerking met de stichting Vrienden van de 
zusters in Rwanda is de benodigde hulp in kaart gebracht. 
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4. Beheer en organisatie 

o Bestuur 
Het bestuur bestaat uit vijf personen: de voorzitter, waarnemend voorzitter, de 
secretaris,  de penningmeester en communicatie- functionaris.  

- Voorzitter: Dhr. P.van der Wel 
- Wnd. Voorzitter nog te benoemen 
- Secretaris: Dhr. P.R.Boer 
- Penningmeester: Mevr. M.Vaessen 
- Communicatie: Mevr. R.van der Loo 

o Overige ondersteuning 
PR - ondersteuning: Dhr. J.Mees 
Kascommissie: Dhr. E. Visser en dhr. J. Van Dijk 

o Coördinatieteam ter plekke 
Het coördinatieteam bestaat uit 3 personen: 

- Chantal Uwizeyimana 
- Françoise Uwurukoubo 
- Polycarpe Mugenzi 
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Adres Stichting en overige gegevens 
Naam en adres:   Stichting Noodhulp Rubengera, Rwanda 
                             Westhaven 24 b, 2801 PJ Gouda 
KvK- nummer:     78545269 
RSIN:                   861443871 
ANBI geregistreerd 
Rekeningnummer IBAN: NL96 INGB 0008 9798 13 

 

 
 
 
 

5. Jaarrekening 2020 
 

Inleiding 
 

De stichting Noodhulp Rubengera Rwanda is in de loop van 2020 opgericht en  ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. De daartoe noodzakelijke wettelijke en overige handelingen zijn om niet 
door diverse personen uitgevoerd. Ook aan de bouw en exploitatie van de website 
www.supportrwanda.nl zijn geen kosten verbonden. 

In deze jaarrekening treft u de balans per 31 december 2020 en de resultatenrekening over 2020 aan 
met de daarbij behorende toelichting.  Deze jaarrekening is door het bestuur vastgesteld in zijn 
vergadering van 14 oktober 2021, mede op basis van de hierna opgenomen verklaring van de 
ingestelde kascommissie. 
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Verklaring kascommissie 
In oktober 2021 heeft de kascommissie haar werkzaamheden inzake de controle over het boekjaar 
2020 afgerond. 
De vertraging hield verband met de coronapandemie en het feit dat 2020 het eerste jaar betrof van 
de exploitatie van de stichting Noodhulp Rubengera Rwanda, hetgeen extra aandacht van de 
kascommissie vereiste.  
 
Op basis van de door het bestuur aan de kascommissie overgelegde gegevens is zij tot het volgende 
oordeel gekomen: 
 
Conclusie van de kascommissie is dat de administratie van de Stichting en de verantwoording van de 
verkregen gelden en de verleende (nood-)hulp juist en volledig is en dat deze in de jaarrekening op de 
juiste wijze zijn vastgelegd. Decharge van bestuur en penningmeester liggen daarom voor de hand. 
 
Getekend te Bleiswijk op  11 oktober 2021 door de heren  J.C. van Dijk en E. Visser als leden van de 
kascommissie.  
 

 

Balans per 31 december 2020 
 

 

Bedragen in euro
per 31-12-2020

Activa
Bank 2.412,39                 
Kas lokale team Rwanda 54,36                       

Totaal activa 2.466,75                 

Passiva
Vooruitontvangen donaties 2.411,14                 
Nog te betalen kosten 55,61                       

Totaal passiva 2.466,75                 
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 

Bank € 2.412,39 

Betreft het per balansdatum aanwezige saldo op de zakelijke rekening bij de ING Bank. 

 

Kas lokale team Rwanda € 54,36 

Dit betreft het saldo van de per balansdatum nog niet uitgegeven directe noodhulp door het lokale 
team in Rwanda. In Rwandese franken (de lokale muntsoort) gaat het om een bedrag van RWF 
60.200. 

 

Vooruitontvangen donaties € 2.411,14 

 Als volgt te specificeren: 

 

Deze bedragen zijn in 2021 besteed aan directe noodhulp. 

 

Nog te betalen kosten € 55,61 

Te specificeren als volgt: 

 

 

Resultatenrekening over 2020  
 

Bedragen in euro
Eenmalige donaties aankoop huis Lambért Ishimwe 2.000,00                 
Overige eenmalige en periodieke donaties 411,14                     

Bedragen in euro
Directe noodhulp lokale team Rwanda 54,36                       
Bankkosten ING Bank over december 2020 1,25                         
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Toelichting op de resultatenrekening over 2020 
 

Donaties € 1.536,96 

Dit zijn de in het verslagjaar 2020 ontvangen eenmalige en periodieke donaties. 

Legaat € 560,00 

Betreft een ontvangen legaat uit een nalatenschap. 

Directe noodhulp € 1.742,02 

Een inhoudelijke en gespecificeerde verantwoording van de uitgaven voor noodhulp is opgenomen 
in hoofdstuk 3 van het jaarverslag. Uitgedrukt in een percentage van de totale inkomsten is dat 81% 
van de totale uitgaven. Daarmee werd de doelstelling dat tenminste 90% van de inkomsten aan 
directe noodhulp zou worden besteed in dit verslagjaar niet behaald. Hoewel dat grotendeels kan 
worden verklaard doordat de wervings- en overige activiteiten pas in oktober 2020 zijn gestart, zal 
het bestuur er nauwlettend op toezien dat voornoemde doelstelling vanaf 2021 wel zal worden 
gerealiseerd. 

 

 Vrijwilligersvergoedingen € 205,00 

Dit betreft de maandelijkse vergoeding van € 65,00 vanaf november voor de vrijwilliger die vanuit 
het lokale coördinatieteam in Rwanda zorg draagt voor de aanschaf en logistiek van de 

Bedragen
Baten
Donaties 1.536,96                 
Legaat 614,36                     

Totaal baten 2.151,32                 

Lasten
Directe noodhulp 1.742,02                 
Vrijwilligersvergoedingen 205,00                     
Kosten lokale team Rwanda 122,35                     
Bankkosten 69,73                       
Handlingkosten Donorbox 12,23                       

Totaal lasten 2.151,32                 
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ondersteunende middelen. Daarnaast hebben de drie medewerkers van het lokale coördinatieteam 
als kerstgeschenk een vergoeding ontvangen van € 25,00 per persoon. 

Kosten lokale team Rwanda € 122,35 

Dit zijn de door het lokale team in Rwanda gemaakte indirecte kosten voor het realiseren van de 
directe noodhulp. Het betreft transport-, communicatie- en bankkosten.  

Bankkosten € 69,73 

Betreft de betaalde transferprovisie voor de maandelijkse  overboekingen ten behoeve van directe 
noodhulp naar een bank en een mobiele telefoon in Rwanda en de maandelijkse bankkosten voor 
het gebruik van een zakelijke rekening bij de ING Bank vanaf oktober 2020. 

Handlingkosten Donorbox € 12,23 

Donorbox is een in de website van stichting Noodhulp Rubengera Rwanda ingebouwde faciliteit, 
waarmee het mogelijk is om betalingen van donateurs te verwerken via IDEAL, creditcards, Apple 
Pay, goedkope SEPA-bankoverschrijvingen, Google Pay en Paypal. Per verrichte betaling wordt door 
Donorbox een vergoeding voor handlingkosten ingehouden, waarvan de hoogte afhangt van de 
wijze waarop de betaling wordt verricht.  

 
 
 
 
 

  
 
 


