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Bestuursverslag
Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel (Stichting OTM) is opgericht om haar partner in Oeganda,
Kujaliana Coalition vanuit een christelijke visie, financiële, praktische en geestelijke steun te bieden.
Kujaliana Coalition geeft voorlichting aan meisjes en vrouwen in Oeganda en wil samen met de
Oegandese regering bouwen aan een sterk anti-mensenhandel netwerk, om te voorkomen dat
kwetsbare vrouwen en meisjes in handen vallen van mensenhandelaren.
Het werk van de Kujaliana Coalition wordt uitgevoerd door Christopher en Trudy Kipterit, die in
december 2013 naar Oeganda zijn afgereisd. 2014 was voor hen een jaar van settelen, vergunningen
aanvragen, contacten leggen en de eerste werkzaamheden verrichten.
In 2015 werden deze activiteiten verder uitgewerkt. Het aantal donateurs werd uitgebreid en de
activiteiten door OTM werden voortgezet. De stichting kreeg meer bekendheid door o.a. website,
facebook en nieuwsbrieven.
In de tweede helft van 2015 heeft het werk van de stichting om onderstaande redenen veelal stil
gelegen. Chris ervaart de roeping van God om de Pokot gemeenschap te vertegenwoordigen in de
politiek. Trudy is gaan werken op de internationale school om het schoolgeld van de kinderen te
kunnen betalen. En de werkvergunning van KC wordt niet verlengd omdat er geen kantoor en
medewerkers zijn.
De tijd die volgde werd gebruikt om opnieuw te zoeken en oriënteren wat de taak van KC en OTM zal
zijn en hoe die ingevuld kan worden.
In 2016 is de zoektocht doorgegaan. In het voorjaar wordt duidelijk dat Chris zitting zal nemen in het
parlement. Chris en Trudy komen in de zomer naar Nederland.
Het nieuwe bestuur neemt de taken over van het oude bestuur.
In het najaar wordt gekeken naar de wensen van familie Kipterit en de haalbaarheid hiervan.
Aan het einde van het jaar wordt duidelijk dat de passie van familie Kipterit ligt bij de vrouwen en
meiden van de Pokot bevolking.
De werkzaamheden zullen zij naast hun werk voor het parlement en school doen.
2017
Begin 2017 doet familie Kipterit het bestuur een voorstel om de vrouwen en meiden in de Pokot
gemeenschap te ondersteunen en hen te helpen aan een financieel zelfredzaam bestaan.
Het voorstel is om een tuinbouwproject op te starten. Aan dit project kunnen 10 groepen vrouwen
meewerken.
Het bestuur vind het project goed aansluiten bij de dromen en passie van familie Kipterit en de
doelstelling van de stichting.
Het bestuur geeft akkoord en in februari wordt in Achorichor door de penningmeester de eerste paal
geslagen.
Sinds februari wordt een studente financieel ondersteund in haar studiekosten.
In het voorjaar is gewerkt aan een beleidsplan voor de komende jaren.
Het bestuur heeft samen met familie Kipterit gekeken naar Kujaliana Coalition. In 2016 is de
werkvergunning van KC niet verlengd. Om een nieuwe vergunning te verkrijgen moet aan veel
(financiële) voorwaarden voldaan worden. We besluiten hier niet mee verder te gaan.
De werkzaamheden van familie Kipterit zullen direct onder stichting OTM vallen.
In de loop van het jaar worden er steeds meer stappen gezet betreft de opbouw van het
tuinbouwproject
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Activiteiten
Het bestuur heeft zich gepresenteerd op de lentefair en winterfair van de Ontmoetingskerk.
Tijdens deze markten zijn producten verkocht, ook werd het doel van de stichting gepresenteerd door
middel van een powerpoint presentatie.
Het hele jaar door zijn creatieve workshops georganiseerd.
De stichting heeft meegewerkt aan de kledingbeurs in de Ontmoetingskerk.
Tijdens de actiedag van de Ontmoetingskerk was de stichting aanwezig met een informatietafel en
een levensgrote foto van familie Kipterit.
Donateurs
De vaste bron van inkomsten zijn de donateursbijdragen.
Het geld dat via deze weg binnenkomt wordt gebruikt voor de werkzaamheden van familie Kipterit in
Oeganda.
Dit jaar zijn er verschillende nieuwe donateurs bijgekomen.
De stichting voelt zich in gezegend met vaste donateurs.
Communicatiemiddelen
De lijn die Stichting OTM heeft uitgezet heeft zij ongewijzigd voortgezet.
De stichting heeft een website, een facebookpagina en verstuurt een aantal keer per jaar een
nieuwsbrief. Deze middelen informeren het netwerk van OTM (sponsors, donateurs, vrijwilligers en
andere belangstellenden) over het werk van OTM.
Gemeenteproject Ontmoetingskerk
Wijkgemeente De Ontmoeting van de Protestante Gemeenten Middelburg (PGM) heeft er in 2017
opnieuw voor gekozen zich het komende jaar te verbinden aan Stichting OTM. Hiermee is de stichting
ook in het kerkelijk jaar 2017/2018 onderdeel van de collectedoelen binnen deze gemeente.
De stichting is daar vanzelfsprekend heel dankbaar voor.
Doorkijk 2018
In 2018 zullen we samen met familie Kipterit kijken hoe we de werkzaamheden kunnen voortzetten en
welke projecten op termijn te realiseren zijn in de Pokot gemeenschap.
In maart verwacht familie Kipterit een baby. In de zomer zullen ze voor verlof naar Nederland komen.
We verwachten dat het tuinbouwproject in Achorichor steeds meer vorm zal krijgen.
Mogelijk kunnen meerdere studenten ondersteund worden.
Het project Surprised by hope kan een volgend project worden. Door middel van een cursus
ondernemen met microkrediet kunnen vrouwen toewerken naar een financieel zelfstandig bestaan.
Belangrijk is dat het doel: ‘Oeganda tegen mensenhandel’ in deze projecten goed zichtbaar zal zijn.
We hopen dit jaar onze ANBI status te verwerven. Zodra meer bekend is zullen we onze donateurs
daarover informeren.
Er zal actief deelgenomen worden aan de lentefair, winterfair en kledingbeurs.
Workshops zullen regelmatig gehouden worden. Tijdens de actiedag van de kerk zal de stichting zich
presenteren.
Ook wil Stichting OTM verder uitbouwen, hoopt zij het netwerk van vaste donateurs te vergroten.
Met deze activiteiten, plannen en dromen voor de toekomst wil Stichting OTM bouwen aan een sterk
anti-mensenhandel netwerk in Oeganda. Mensenhandel zal immers niet ophouden te bestaan en
vrouwen en meisjes moeten hierover preventief worden voorgelicht. Voorkomen is immers beter dan
genezen.
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Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel
Vlissingen
Balans per 31 december 2017
(na voorstel resultaatbestemming)
31 december 2017
€

€

31 december 2016
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen (1)
Liquide middelen (2)

15
12.603

46
27.565

12.618

27.611

12.618

27.611

12.581

27.574

37

37

12.618

27.611

PASSIVA
Eigen vermogen (3)
Kortlopende schulden (4)
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Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel
Vlissingen
Staat van baten en lasten over 2017
2017
€
Bruto-marge activiteiten (5)
Ontvangen giften

6.478
6.553

Som van de baten
Lasten besteed aan doelstelling (6)
Overige kosten (7)
Som van de lasten
Saldo uit gewone bedrijfsvoering
Rente en soortgelijke baten en lasten
Saldo baten en lasten

€

2016
€

€

594
11.025
13.031

11.619

27.364

7.447

396

27.760

7.447

-14.729

4.172

-264

-217

-14.993

3.955
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Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel
Vlissingen
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel statutair gevestigd te Vlissingen (KVK nummer: 57514569)
is opgericht op 20 maart 2013 en stelt zich ten doel:
gehoor gevend aan Gods opdracht om tot zegen te zijn tot onze naaste, vanuit een christelijke
visie, financiële, praktische en geestelijke steun te bieden aan de Kujaliana Coalition in Oeganda.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
TOELICHTING OP DE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING
Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de in Nederland geldende van toepassing zijnde
grondslagen voor de financiële verslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenome nvoor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorspron vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de stichting.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening gehouden wordt met
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Bestemmingsreserve
Ontvangsten (subsidies, actie-inkomsten, giften, etc.) die nog niet zijn besteed aan de doeleinden
waarvoor de ontvangsten zijn verstrekt, worden opgenomen in een bestemmingsreserve.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de bruto-marge en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord
in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden
in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel
Vlissingen
TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Te ontvangen rente
Overige

31-12-2017
€

31-12-2016
€

15
15

46
46

31-12-2017
€

31-12-2016
€

5.430
7.113
60
12.603

5.937
21.568
60
27.565

31-12-2017
€

31-12-2016
€

12.581
12.581

27.574
27.574

2017
€

2016
€

27.574
-14.993
12.581

23.619
3.955
27.574

31-12-2017
€

31-12-2016
€

37
37

37
37

De vorderingen hebben een resterende Iooptijd van ten hoogste een jaar.
2. Liquide middelen

ING, Zakelijke rekening
ING, Spaarrekening
Kas

3. Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Algemene reserve

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

4. Kortlopende schulden

Te betalen bankkosten
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Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel
Vlissingen
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
5. Bruto-marge activiteiten

Kledingbeurs
Huiskamerconcert
Winterfair
Gemeenteproject
Paaseitjes
Opbrengst informatieavond / reisverslag
Lentefair
Workshop handlettering
Verkoop groenten

2017
€

2016
€

245
405
4.240
25
145
618
450
350

159
50
385
-

6.478

594
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Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel
Vlissingen

6. Lasten besteed aan doelstelling

Reiskosten
Materiaalkosten project Free Kujaliana
Tuinbouwproject Achorichor
Ondersteuning studiekosten studentes

2017
€

2016
€

26.530
834
27.364

3.386
4.061
7.447

396
396

-

7. Overige kosten
Promotiekosten
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Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel
Vlissingen
OVERIGE INFORMATIE
Gemiddeld aantal werknemers
De stichting heeft geen werknemers in dienst.
Vaststelling
Vastgesteld in de bestuursvergadering van ……………………… 2018 te Vlissingen.

E. de Visser - Keijts - 1e Voorzitter

R.J.S. van Dis - 2e Voorzitter

R. van Dijk - Secretaris

J.H. Kapaan - Penningmeester

J. de Visser - Lid

C.C. van Dis - de Visser - Lid

M.E. Bosschaart - Bakker - Lid

D. Louws - Lid
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