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Algemene informatie
Zakelijke gegevens
Kamer van Koophandel: 34168094
Rekeningnummer: ING 9233223
IBAN: NL18INGB0009233223
Adres: Wijnmalenstraat 77, 1171 ES Badhoevedorp
Email: stichting.hakuna.matata.tz@live.nl
Website: www.stichtinghakunamatatatz.nl
ANBI: ja
CBF: aangemeld in register
Stichting Hakuna Matata Tanzania
De stichting is een non-profitorganisatie die de leefomstandigheden in het Tanzaniaanse dorp
Mkwajuni wil verbeteren door middel van verschillende projecten.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden en 2 algemene leden.
Voorzitter – Maggie Bachoo
Secretaris – Antie Kaan
Penningmeester – Sidney Veltman
Algemeen lid – Nico Lowie
Algemeen lid – Eveline Lowie
Fondsenwerving
Alle bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het werven van fondsen. De stichting ontvangt
incidentele donaties, verkoopt Tanzaniaanse artikelen en hapjes en heeft een aantal vaste
donateurs.
Communicatie
Naast het jaarverslag publiceert de stichting ieder half jaar een nieuwsbrief. Deze staat samen met
projectdocumentatie op de website van de stichting. Alle stukken zijn ook opvraagbaar bij de
stichting.
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Stichting Hakuna Matata Tanzania
Jaarverslag 2011
Verslag over 2011
2011 was voor de stichting een druk jaar. Het begon in januari met het installeren van twee
nieuwe bestuursleden en met de initiatie van een nieuw project. De ontwikkeling en bouw van
een Community Center in het dorp Mkwajuni.
Met de komst van de nieuwe bestuursleden hebben we ook de website verbeterd, er komen nu
regelmatig nieuwe berichten op de site. Behalve nieuwsberichten plaatsen we ook informatie over
het lopende project, inclusief projectinformatie. Daarnaast hebben wij een nieuwsbrief cyclus
opgesteld, ieder half jaar komt er een nieuwsbrief uit.
Voor de komende jaren (2012 – 2015) hebben wij een beleidsplan geschreven en voor 2012
hebben wij nog een aantal wensen om de website te verbeteren.
Hoewel het waterproject in 2010 is afgerond heeft het bestuur besloten een bedrag te reserveren
voor onvoorziene kosten. Daarnaast ontvangen wij ieder kwartaal een overzicht van de uitgaven
en inkomsten van het waterteam in Tanzania.
De eerste opstart van het Community Centerproject is inmiddels afgerond. Er is een NGO in
Mkwajuni opgericht die de grond voor het centrum heeft aangekocht. De stichting in Nederland
mag namelijk om fiscale redenen geen eigenaar zijn van de grond. Op het land van het centrum is
een schuur gebouwd waar een bewaker kan wonen en waar kippen gehouden worden. Verder zijn
er fruitbomen geplant en groenten gezaaid. De eieren, de groenten en het fruit zullen nu en in de
toekomst voor inkomen van het Community Centrum zorgen.
Op het gebied van fondswerving hebben wij een heel goed jaar gehad. We hebben een aantal
grote donaties ontvangen (van bedrijven en particulieren) waardoor wij een groot deel van de
financiering van het Community Centerproject al rond hebben. Behalve deze donaties hebben we
ook dit jaar een stand gehad bij de Open Tuinen in de Beemster en blijven onze vaste donateurs
ons trouw steunen. In het bijgevoegde financiële jaarverslag vindt u meer informatie over de
ontvangen donaties.

Toekomst
Voor 2012 hebben wij grote plannen. Twee studenten bouwkunde zullen voor ons de gebouwen
van het centrum ontwerpen rekening houdend met duurzame bouwtechniek en gebruik van het
centrum. Ook willen we in 2012 gaan beginnen met de bouw van het centrum.
Daarnaast willen wij door goede fondswerving weer veel donaties proberen te ontvangen. We
zien het komend jaar met veel energie en optimisme tegemoet.
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Begroting 2012
Baten
Donaties & inkomsten 2011¹
Spaarrekening²
Donaties & inkomsten 2012³

Bedrag
28.206,76
34.968,10
6.000,00

Lasten
Community Center project⁴
Beheer en administratie⁵
Fondswerving⁷
Onderzoek⁸
Begrotingsoverschot

69.174,86
1)
2)
3)
4)
5)
7)
8)

Bedrag
40.000,00
500,00
1.500,00
5.000,00
22.174,86
69.174,86

ontvangsten 2011
saldo spaarrekening dat beschikbaar is voor project
het bedrag dat wij in 2012 willen ophalen dmv donaties, verkopen etc
geschatte kosten voor het project
bankkosten & kamer van koophandel
kosten voor fondswerving en promotie
kosten voor onderzoek door studenten

Jaarrekening 2011
DEBET
Inkomsten uit verkopen
Kuenen
Willems
Donaties
Overige donaties
Vaste donateurs
Bankkosten (teruggave)
Medw. GD ING
Schenkingen
Enigma
Collectes
Purmerkerk

Spaarrekening
Bonusspaarrekening
(waterproject)
Kwartaalspaarrekening
Spaarrekening
TOTAAL

CREDIT
1.298,22
5.205,00
2.415,00
300,00
1.838,00
15,54
15.000,00
2.000,00
135,00
28.206,76

Bankkosten
Kamer van Koophandel
Onkosten Stichting
Uitgaven voor verkopen
Projectkosten
Naar lopende rekening
Naar spaarrekening

28.206,76

Saldo spaarrekeningen
01 januari 2011
31 december 2011
20.901,96
0,00
5.063,00
0,00
0,00
20.906,86

Saldo betaalrekeningen
Saldo per 01 januari 2011
Saldo per 31 december 2011
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263,83
37,64
363,30
430,54
5.900,00
2.408,11
18.803,34

28.959,86
6.008,24
40.031,10

Rente op rekening
63,00
249,66
8,24
320,90

5.102,31
7.510,42
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