JAARREKENING 2017
Stichting Nes Education Society

Algemeen
Bestuurssamenstelling:
Op 31 december 2017 was het bestuur van de stichting als volgt samengesteld:
Voorzitter/penningmeester drs. P.J. Nes
Secretaris
mevr. A.B. Baaij
Media en communicatie
dhr. J.J.A. Wolters
Liaison RC Nunspeet

mevr. M.I. van Kranen

Kamer van Koophandel
De stichting staat bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland te
Alkmaar ingeschreven onder nummer 65269055.

Valuta
Alle bedragen in deze jaarrekening luiden in euro.

Samwel Kimoro Lekumo en Pieter J. Nes
De oprichters van St. N.E.S.
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Resultaat
Een vergelijking van het resultaat van dit boekjaar met het resultaat van het vorige
boekjaar, geeft het volgende inzicht in de ontwikkeling van de winst:

2017
€

2016

in % van de baten

€

in % van de baten

11.606
38.650
50.256

100,00%

13.525
3.350
16.875

100,00%

2.957
10.103
13.060

5,88%
20,10%
25,99%

1.974
7.206
9.180

11,69%
42,70%
54,40%

524

1,04%

0

0,00%

386
13.970

0,77%
27,80%

449
9.629

2,66%
57,06%

36.286

72,20%

7.247

42,94%

Baten
Baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties van derden
Som der baten

Besteed aan doelstelling
Studiebeurzen
Schoolproject Engos
Werving baten
Kosten eigen fondswerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Saldo (resultaat)

Mutatie van het resultaat t.o.v. het vorig boekjaar:
Deze mutatie wordt veroorzaakt door:
Stijging van de baten
Stijging van de bestedingen aan doelstelling
Stijging van de Werving baten
Daling van de bestedingen aan doelstelling

Pagina 3 van 15

29.039

33.381
-3.881
-524
63
29.039

Financiële positie
Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2017 is ten opzichte van 31
december 2016 gemuteerd met:
€
Liquide middelen per 31 december 2016
Liquide middelen per 31 december 2017

3.108
1.531
-1.577

Deze mutatie wordt in onderstaand kasstroomoverzicht nader gespecificeerd:
KASSTROOMOVERZICHT

2016

Resultaat
Cashflow
Mutatie vorderingen
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
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36.286
36.286
-37.863
-1.577

Jaarverslag
Oprichting
Blijkens notariële akte d.d. 3 februari 2016, verleden voor Mr. R. van der Weide, notaris te
Alkmaar, is de Stichting opgericht onder de naam Stichting Nes Education Society. De
stichting is statutair gevestigd te Zwaagdijk.

Doel
Artikel 2 van de statuten van de stichting luidt:
De stichting heeft ten doel:
a. Het opzetten, begeleiden en onderhouden van projecten ten behoeve van volwassenen
en kinderen in
ontwikkelingslanden;
b. Het opzetten van scholen en (andere) educatieve projecten in de hiervoor bedoelde
ontwikkelingslanden voor kinderen;
c. Het bevorderen van het bewustzijn van mensen in de ontwikkelde wereld van de
problematiek van ontwikkelingslanden onder meer door hen in aanraking te brengen
met de projecten welke zijn vermeld onder a;
d. Het informeren van geïnteresseerden omtrent de vorenbedoelde problematiek en
projecten;
Het ondersteunen van individuen die daartoe zelf niet of in mindere mate toe in staat
zijn bij hun educatie in de breedste zin van het woord;
e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Juridische structuur
Nes Education Society is een zelfstandige rechtspersoon in de vorm van een stichting. De
stichting heeft een algemeen bestuur bestaande uit 3 bestuursleden. Uit het algemene
bestuur is het dagelijks benoemd bestaande uit de voorzitter, secretaris en
penningmeester.
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Financiële positie

€
Bruto inkomsten
Besteed aan de doelstelling
Besteed aan beheerskosten
Resultaat
Toegevoegd aan fonds Studiebeurzen
Toegevoegd aan fonds Schoolproject

50.256
13.060
386
36.286
859
38.650

2017
in %

€

2016
in %

25,99%
0,77%
72,20%
1,71%
76,91%

16.875
9.180
449
7.247
2.097
3.350

54,40%
2,66%
42,94%
12,43%
19,85%

Beleid
De wervingskosten van de stichting mogen niet meer bedragen dan 25% van de baten.
Het vermogen van de stichting zal in eerste instantie worden aangewend voor de
realisatie van haar doel, hier hangt mee samen dat de stichting streeft naar zo laag
mogelijke omvang van de reserves en fondsen. Het ligt niet in de verwachting dat de
stichting op korte termijn een exces aan vermogen zal hebben.
Wanneer de stichting op een gegeven moment meer vermogen zou hebben dan voor het
realiseren van haar doel noodzakelijk is, zal het bestuur het vermogen zoveel mogelijk
inzetten voor de realisatie van soortgelijke doelen in ontwikkelingslanden.
Mocht de stichting echter toch over een exces aan vermogen beschikken, zal in eerste
instantie het overtollige vermogen op een spaarrekening bij de huisbankier van de
stichting worden geparkeerd. Vervolgens zal de penningmeester van de stichting advies
inwinnen bij de huisbankier over de mogelijkheden betreffende het op een verantwoorde
manier en in overeenstemming met de doelstelling van de stichting, rendabel maken van
dit vermogen. De voorstellen van de huisbankier zullen in de volgende
bestuursvergadering worden besproken en zal er worden besloten op welke wijze het
bestuur het vermogen van de stichting beheerd wil zien. Het rendement van het
vermogen van de stichting alsmede het vermogen zelf, dient te allen tijde dienstbaar
gemaakt te worden aan het doel van de stichting.
Het beleid van de stichting is er opgericht dat alle aan de stichting verbonden
bestuursleden en vrijwilligers onbezoldigd zijn.
Alle communicatie van en namens de stichting dienst in overeenstemming te zijn met het
doel en het beleid van de stichting.
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Algemeen
Het begin van 2017 is gestart met een presentatie door Pieter Nes bij de Rotary Nunspeet.
Het is de bedoeling dat de Rotary Nunspeet samen met de Rotary Medemblik zich samen
gaan inzetten voor de Nes Education Society. Beide Rotary’s committeren zich geld op te
halen voor de stichting.
De presentatie heeft vertrouwen gegeven om samen te werken. Er is voorgesteld om
iemand van de Rotary Nunspeet lid te maken van ons bestuur.
Door het gezamenlijk invullen van een Magic Grand wordt het opgehaalde bedrag
verhoogd. Eind 2017 is de concept aanvraag opgesteld voor de Wilde Ganzen. Zij maken van
elke € 1 een bedrag van
€ 1,55. Na akkoord zal deze in 2018 daadwerkelijk worden ingediend.
De Rotary investeert niet in stenen, derhalve zal het geld van de Wilde Ganzen gebruikt
worden voor de realisatie van het gebouw en het geld van de Rotary voor andere
noodzakelijke middelen.
De Rotary heeft nog een bedrag van € 3.300 in depot voor de stichting uit de verkoop van
Opperdoezer Rondes. Dit jaar zal de verkoop wederom ten gunste komen aan de stichting.
Via Google is er een Grant aangevraagd en goedgekeurd wat ervoor zorgt dat er deels gratis
reclame gemaakt kan worden via Google. Zodra onze stichting daar aan toe is en wij
daadwerkelijk voordeel kunnen behalen met deze marketing kunnen wij hier aanspraak op
gaan maken.
In het voorjaar is er iemand bij Pieter geweest die gespecialiseerd is in vervoersprojecten. Zij
hebben een quad ontwikkeld die ‘Afrika proof’ is, met een grote bak en makkelijk te
repareren, Het idee is om deze op school te gaan maken en daar geld mee te verdienen dat
weer ten gunste komt aan de school.
In 2017 is Alex van Straalen hard aan het werk met het tekenen en berekenen in samen
werking met Sammy. Er is een plek op het schoolterrein waar goed internetontvangst is. Hier
wordt met de tekeningen van de school zorgvuldig rekening mee gehouden.
Voorts heeft Sammy contact met Syntegra, zij willen ons helpen met het agrarische deel.
Vanuit de Rotary Nunspeet is er een architect die Alex verder gaat helpen.
Vanuit de Rotary is er in het voorjaar een veiling en diner geweest. Dit vond plaats in een
prachtige zaal. De couverts zijn verkocht voor € 160 per stuk. Als klapstuk werd er een jaar
lang gratis kip geveild en dit werd verkocht voor € 4.000!! De totale opbrengst bedroeg maar
liefst € 30.500.
De Rotary Medemblik heeft ook nog eens € 2.500 toegezegd.
Daarnaast heeft er in de kerk van Nes Account een trouwerij plaatsgevonden, daarvoor werd
€ 250 betaald ten gunste van de stichten. De collecte gedurende de bruiloft bracht ook nog
eens € 38 op.
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In mei 2017 vond er in Twisk het Ot & Sien festival plaats. Voor de stichting hadden we een
heus schooltje uit Afrika nagebootst. Pieter had vanuit Afrika talking sticks meegenomen en
deze werden te koop aangeboden. Helaas viel de totale opbrengst van het festival voor de
stichting erg tegen. Maar voor ons was het zeker een zeer goede ervaring. Het concept van
het nagebootste schooltje en het geven van korte proeflesjes stond goed en kan zeker in
toekomstige evenementen weer gebruikt worden.
In oktober 2017 is Pieter Nes weer naar Afrika geweest. Het was dit maal een vermoeiende
reis met helaas wat tegenslagen.
Om de Global Grant te kunnen realiseren was er contact gelegd met een lokale Rotary,
MPekatoni in Lamu Helaas bleek het dat de gemaakte afspraken niet nagekomen konden
worden en moesten we concluderen dat dit niet de juiste partij voor ons was. Voor ons de
taak om op zoek te gaan naar een nieuwe Rotary in Afrika. Later in het jaar is dit gelukt:
Milamani.
Een andere tegenslag lag in een niet nagekomen afspraak met iemand van Syngenta. Dit
zorgde voor een breuk in de samenwerking. Vanuit Nederland zijn gelukkig inmiddels de
contacten weer hersteld en zijn er nieuwe plannen opgezet.
Het voordeel van de tegenslagen was dat Pieter veel sponsor studenten heeft gezien. Voor
vele zit de studie erop. Zenna was wederom de beste van de school! Straks zijn er 3
studenten afgestudeerd.
Er zijn ook twee nieuwe studenten waaronder Josef. Hij heeft de droom om voor zijn
moeder, broers en zussen te kunnen zorgen. Daarvoor moet hij studeren. Alleen zijn moeder
en oma kunnen het niet betalen. Voor hem wordt een sponsor gezocht.
Vanuit een voordracht aan de Rotary Medemblik is er contact ontstaan met de heer van
Lokeren. Hij had twee losse naaimachines staan en wilde deze doneren aan de stichting
maar wel kunnen zien hoe het terecht komt. Pieter en Sammy hebben vervolgens het idee
gevat om een coöperatie op te zetten op het terrein van onze school. Het idee was dat wij
investeren in de eerste aanschaf van stoffen en garens. De moeders gaan naaien en
verkopen de producten. Eerst betalen ze de investering terug en vervolgens wordt er
daadwerkelijk geld verdiend.
De heer van Lokeren was hier zo enthousiast over dat hij de club heeft voorgesteld hier ook
nog € 500 voor te doneren zodat de eerste investeringen gedaan kunnen worden.

Toekomstparagraaf
Het jaar 2017 heeft weer veel vooruitgang gebracht. Veel plannen zijn gesmeed en van veel
initiatieven zijn de funderingen gelegd en hebben vorm gekregen. Het wachten is nu op de
afwikkeling van de laatste formaliteiten zodat al deze mooie projecten daadwerkelijk van
start kunnen gaan.
Door alle ontwikkelingen en positieve gebeurtenissen het afgelopen jaar kijken wij met veel
vertrouwen uit naar het volgende jaar.
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In 2018 zal naast het afronden van de formaliteiten ook fondsenwerving een belangrijk punt
blijven.

Bestuurssamenstelling:
Op 3 februari 2017 was het bestuur van de stichting als volgt samengesteld:
Voorzitter/penningmeester drs. P.J. Nes
Secretaris
mevr. A.B. Baaij
Media en communicatie
dhr. J.J.A. Wolters
Liaison RC Nunspeet

mevr. M.I. van Kranen

Lijst van donatie vanaf € 250,Nes Account B.V.
Nes Trust
Nes Professional
VNB Facilitaire Diensten B.V.
Rotary Club Medemblik
Rotary Club Medemblik –Koggeland
Rotary Club Nunspeet
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
St. Hauwert in Concert
Weber Brandblusmateriaal V.O.F.
Rotary Wieringerland
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

ACTIEF

31-12-2017

31-12-2016

€

€

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Overige vorderingen

0

160

42.000

42.000

3.978

4.138

Liquide middelen:
Bank/kas

PASSIEF

1.531

3.108

43.531

15.692

31-12-2017

31-12-2016

€

€

-1.425

1.799

44.957

5.447

43.531

15.692

Reserve en fondsen
Continuïteitsreserve

Fondsen
Bestemmingsfondsen
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Staat van baten en lasten 2017
Werkelijk 2017
€

Begroot 2017
€

Werkelijk 2016
€

Baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties van derden

11.606
38.650

0
0

13.525
3.350

Som der baten

50.256

0

16.875

2.957
10.103
13.060

0
0
0

1.974
7.206
9.180

Werving baten
Kosten eigen fondswerving

524

0

0

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

386

0

449

13.970

0

9.629

36.286

0

7.247

Baten

Lasten
Besteed aan doelstelling
Studiebeurzen
Schoolproject Engos

Som der lasten

Saldo (resultaat)
Resultaatbestemming 2017
Toevoeging/onttrekking aan:
Fonds Studiebeurzen
Fonds Schoolproject Engos
Continuïteitsreserve

859
38.650
-3.223
36.286
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2.097
3.350
1.799
7.247

Toelichting op de balans en de staat van baten en Lasten
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening





De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 “Fondswervende instellingen”
van de Raad voor de Jaarverslaggeving;
De jaarrekening is opgesteld op basis van de historische kostprijsmethode;
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde
opgenomen; en
Eventuele bedragen luidende in vreemde valuta zijn herleid in euro’s tegen de per
balansdatum geldende omrekeningskoersen. De ontstane koersverschillen zijn in het
resultaat verwerkt.

Waarderingsgrondslagen voor de balans en de resultaatbepaling









De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de historische kostprijsmethode
onder aftrek van geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijving vindt lineair en over de
geschatte economische levensduur plaats. In het jaar van aanschaf wordt er naar
tijdsgelang afgeschreven;
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn nominaal
gewaardeerd. Waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een
voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de
vorderingen;
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde en alle hiermee
verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten;
De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen;
Onder baten wordt verantwoord de ontvangen bedragen door (eigen) fondswerving in
het boekjaar; en
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen
zodra deze voorzienbaar zijn.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017
2017
€

2016
€

0
0

160
160

32.000
10.000
0
42.000

0
3.350
628
3.978

1.531
1.531

3.108
3.108

1.799
-3.223
-1.424

0
1.799
1.799

Studiebeurzen
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo per 31 december

2.097
859
2.957

0
2.097
2.097

Schoolproject Engos
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo per 31 december

3.350
38.650
42.000

0
3.350
3.350

Vorderingen
Debiteuren
Conform saldilijst
Saldo 31 december
Overlopende vorderingen
Donatie RC Nunspeet
Donatie RC Medemblik Koggeland
Donatie SG Martinus College
Saldo 31 december
Liquide middelen
Kas en bank
Saldo 31 december
Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo per 31 december
Bestemmingsfondsen
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2017
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Bestemming
Werving
Doestelling:

baten

Beheer/

Totaal Begroot

Administratie 2017

2017

Totaal
2016

SchoolLasten

Studie-

project

beurzen

Engos

Subsidies en bijdragen

2.957

10.103

Kantoor- en algemene kosten
2.957

10.103

0

0 13.060

0

9.180

524

386

910

0

449

524

386 13.970

0

9.629

Kosten beheer en administratie
Automatiseringskosten
Bankkosten
Media en communicatie
Contributie en abonnementen

0
386
0
0
386

Personeel
De stichting had in 2017 geen personen in dienst.

Ondertekening jaarrekening
Zwaagdijk, 29 juni 2018,

drs. P.J. Nes,
voorzitter/penningmeester.

Mevr. A.B. Baaij,
Secretaris.
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15
191
192
50
449

