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Bestuursverslag
Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel steunt sinds 2013 de werkzaamheden van familie Kipterit in
de Pokot gemeenschap in Oeganda. De stichting OTM richt zich op bestrijding van mensenhandel in
Oeganda door meiden en vrouwen te informeren over hun rechten, voor te lichten en te helpen bij het
opbouwen van een financieel zelfredzaam bestaan. Hierdoor blijft hun waardigheid en vrijheid
behouden.
In 2017 is in Achorichor een tuinbouwproject met waterput gestart. Aan dit project werken 10
groepen vrouwen mee. De waterput is voor mens en vee beschikbaar. In 2018 is in Karita een
waterput voor mens en vee gerealiseerd. Sinds februari 2017 wordt een studente financieel
ondersteund in haar studiekosten. Sinds 2018 heeft stichting OTM een ANBI status.
In december 2019 is in Lopedot een waterput voor mens en vee gerealiseerd.
Het tuinbouwproject in Achorichor en de waterput in Karita lopen goed.
Op alle plaatsen is genoeg water voor mens en dier, ziektes blijven uit en mensen hoeven niet rond te
trekken maar kunnen zich op de plaats vestigen.
In september is gestart met het ondersteunen van een studente. Zij zal in ruil voor de ondersteuning
betrokken zijn bij het administratieve werk van het tuinbouwproject in Achorichor.
Rogier van Dis heeft zijn taak als 2e voorzitter neergelegd. Hij blijft wel betrokken bij het werk van de
stichting. Jan de Visser neemt zijn taak over.
Bestuursleden Jan en Ester de Visser hebben in april een bezoek gebracht aan familie Kipterit.
Familie Kiperit is in december voor 2 weken op verlof geweest in Nederland.
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.
De stichting heeft meegewerkt aan de kledingbeurs in de Ontmoetingskerk. Tijdens de actiedag van
de Ontmoetingskerk was de stichting aanwezig, ze mochten een spelronde organiseren.
Er zijn liedjesavonden en aanschuifmaaltijden georganiseerd. Kinderclub bouwzolder heeft een
sponsorloop georganiseerd. In oktober is een mountainbike tocht gehouden.
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 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 over het werk van OTM.
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Gemeenteproject Ontmoetingskerk
Wijkgemeente De Ontmoeting van de Protestante Gemeenten Middelburg (PGM) heeft er in 2019
opnieuw voor gekozen zich het komende jaar te verbinden aan Stichting OTM. Hiermee is de stichting
ook in het kerkelijk jaar 2019/2020 onderdeel van de collectedoelen binnen deze gemeente.
De stichting is daar vanzelfsprekend heel dankbaar voor.
Doorkijk 2020
In de zomer van 2020 zal familie Kipterit met verlof zijn in Nederland. We zullen we samen met de
familie kijken hoe we de werkzaamheden in Achorichor, Karita en Lopedot kunnen voortzetten en
welke projecten op termijn te realiseren zijn in de Pokot gemeenschap.
Er liggen plannen voor Self supporting vrouwengroepen. Het idee is dat we vrouwengroepen een
kleine bijdrage geven bijvoorbeeld in de vorm van geiten. Mogelijk kunnen meerdere studenten
ondersteund worden. Belangrijk is dat het doel: ‘Oeganda tegen mensenhandel’ in deze projecten
goed zichtbaar zal zijn.
Er zal actief deelgenomen worden aan de lentefair en winterfair. Tijdens de actiedag van de kerk zal
de stichting zich presenteren. De stichting zal actief deelnemen aan ‘de ontmoeting helpt’. Deze
commissie coördineert de activiteiten binnen de Ontmoetingskerk om geld in te zamelen voor het
gemeenteproject waar stichting deel van is.
De stichting wil ook zelfstandig acties blijven uitvoeren om het werk onder de aandacht te brengen en
geld in te zamelen.
Ook wil de stichting verder uitbouwen en hoopt zij het netwerk van vaste donateurs te vergroten.
Met deze activiteiten, plannen en dromen voor de toekomst wil Stichting OTM zich sterk maken voor
het doel nl.: meiden en vrouwen te informeren over hun rechten, voorlichten en helpen bij het
opbouwen van een financieel zelfredzaam bestaan. Hierdoor blijft hun waardigheid en vrijheid
behouden.
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Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel
Vlissingen
Balans per 31 december 2019
(na voorstel resultaatbestemming)
31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

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

2
19.838

15
26.807

19.840

26.822

19.840

26.822

19.828

26.785

12

37

19.840

26.822

PASSIVA
Eigen vermogen (3)
Kortlopende schulden (4)
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Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel
Vlissingen
Staat van baten en lasten over 2019
2019
€
Bruto-marge activiteiten (5)
Ontvangen giften

13.674
9.185

Som van de baten
Lasten besteed aan doelstelling (6)
Overige kosten (7)

€

2018
€

€

18.112
7.719
22.859

25.831

29.455

11.266

-

219

Som van de lasten

29.455

11.485

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

-6.596

14.346

-361

-142

-6.957

14.204

Rente en soortgelijke baten en lasten
Saldo baten en lasten
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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

31-12-2019
€

31-12-2018
€

2
2

15
15

31-12-2019
€

31-12-2018
€

9.770
10.000
68
19.838

16.739
10.000
68
26.807

31-12-2019
€

31-12-2018
€

19.828
19.828

26.785
26.785

2019
€

2018
€

26.785
-6.957
19.828

12.581
14.204
26.785

31-12-2019
€

31-12-2018
€

12
12

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

Bouwkelder
Huiskamerconcert
Winterfair
Gemeenteproject
Sponsorloop
Etentje onder de toren
Lentefair
Workshop handlettering
Verkoop groenten
Kletspot
Liedjesluisteravond
Wandelen
Optreden Jorinke
Concert in OE Kerk
Mountainbiketocht
Familie etentje
Chocoladeletter actie

2019
€

2018
€

255
300
9.337
1.213
1.246
251
265
500
307

670
443
15.474
431
80
400
170
100
188
20
136

13.674

18.112
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Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel
Vlissingen

6. Lasten besteed aan doelstelling

Projecten in 2018
Project Achorichor
Project Karita
Project Lopedot
Ondersteuning studiekosten studentes
Diverse

2019
€

2018
€
10.339

4.611
6.863
16.212
407
1.362
29.455

857
70
11.266

-

219
219

7. Overige kosten
Notariskosten
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 ……………………… 2020 te Vlissingen.

E. de Visser - Keijts - 1e Voorzitter

J.H. Kapaan - Penningmeester

R. van Dijk - Secretaris

C.C. van Dis - de Visser - Lid

J. de Visser - Lid

D. Louws - Lid

M.E. Bosschaart - Bakker - Lid
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