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Samenstellingsverklaring  
Pernis, 18 Maart 2018   

Uitvoering 
Het bestuur van Stichting Bulamu heeft de jaarrekening over 2018 van Stichting 
Bulamu te Pernis samengesteld, in navolging op en in overeenstemming met de 
geldende wet- en regelgeving op het gebied van verslaggeving.  

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de aangeleverde 
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur. 

In december 2020, na invoering van de boekhouding van 2018 tm 2020 is de 
kolommenbalans van 2018 aan deze jaarrekening toegevoegd. 

Overzichtsrapportage  
Algemeen 

De stichting is op 28 oktober 2010 per notariële akte opgericht onder de naam 
Stichting Bulamu, gevestigd te Pernis.  

Bestuur  

Het bestuur bestaat, statutair vastgelegd, uit ten minste drie leden. Het aantal leden is 
door het bestuur vastgesteld op drie, voor een nieuwe zittingstermijn van 5 jaar (2016-
2020). In 2018 heeft een herverdeling van taken plaatsgevonden. Jolanda heeft het 
voorzitterschap opgenomen en René neemt het penningmeesterschap op zich. 

Activiteiten  

Doel: Stichting Bulamu zet zich in om een kansrijke toekomst voor kansarme 
kinderen, jongeren en vrouwen te bevorderen. Naast het ondersteunen van voeding, 
scholing, gezondheid en een duurzame leefomgeving, zet Stichting Bulamu zich in 
om vanuit de Christelijke “boodschap van genade” met een financiele en mentale 
“push” mensen hoop te geven in een betere toekomst.    

Visie: Zelfstandig en in samenwerking met overheden en andere stichtingen helpt 
Stichting Bulamu om kansarmen een goede start voor een hoopvolle toekomst te 
geven. Stichting Bulamu werkt met kleinschalige projecten in Oeganda en volgt 
daarbij de millennium doelstellingen van de Verenigde Naties als richtlijn. 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties en andere giften, 
verkrijgingen en baten. 



 

 

Jaarresultaten 
Balans 

 

Staat van Baten en Lasten 
 

 

Code Omschrijving Activa Passiva

0150 Wagenpark 1.450.00

1010 ING Bank 4.317.98

1015 ING sparen 1.755.76

1035 Mobile Money 476.50

1400 Eigen Vermogen 2.483.90

1401 Reservering GOG 200.00

1700 Crediteuren 2.952.48

Saldo 2.363.86
8.000.24 8.000.24

Stichting Bulamu
Balans t/m 31-12-2018

Code Omschrijving Verlies Winst
4340 Afschr. T3 550.00
4503 Donaties Kerst 495.00
4504 Donaties Beth Elisha 1.783.75
4506 Donaties Makerere 499.00
4509 Donaties HTFO 1.952.82
4530 Reiskosten 1.405.93
4535 Verblijfkosten 410.78

Saldo winst 2.363.86

Stichting Bulamu

Winst & verlies 01-01-2018 t/m 31-12-2018



 

Algemene Waarderingsgrondslagen  
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen inzake 
balanswaardering en resultaatbepaling, als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (BW 2 
Titel 9 art 362, lid 1 t/m 3)  

 

Aard der stichtingsactiviteiten   
Het bevorderen van verbeterde levensomstandigheden van behoeftigen in Afrika, 
toegespitst op Oeganda middels het uitvoeren van kleinschalige projecten, in de 
ruimste zin van het woord.  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  
Tenzij anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Alle inkomsten worden verantwoord op kasbasis. Baten en lasten worden toegerekend 
op het jaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Materiele vaste activa  

De materiële vaste activa hebben betrekkingen op vaste activa met een 
aanschafwaarde hoger dan 450 euro. De afschrijving op de Volkswagen T3 is naar 
aanleiding van financiële wetgeving gecorrigeerd naar een afschrijving in 5 jaar. De 
restwaarde is hierbij gesteld op 250 euro. voor het tweede jaar opnieuw bepaald op 
1000 euro, met een restwaarde van 1000 euro. In 2018 heeft voor 3500 euro onderhoud 
aan de “promotie bus”. De onderhoudskosten zijn, evenals alle andere uitgaven aan 
deze bus en reis en verblijfkosten uit specifieke giften voor dit doel betaald 

 
 

Financiële vaste activa  

Financiële vaste activa worden bepaald door deelnemingen in andere ondernemingen 
of stichtingen. Stichting Bulamu bezit geen financiële vast activa  

 

Vorderingen, liquide middelen en schulden  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. De vorderingen, 
liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarden.  

T3 Aanschaf 
waarde

Afschrijving 
Boekjaar

Afschrijving tm 
31-12-2018

Boekwaarde 
per 31-12-2018

Afschrijving 
jaren

Representatie kleinbus 3000 550 1550 1.450.00 5.00
1.450.00

Stichting Bulamu

Vaste activa 2018



 

Grondslagen voor het bepalen van het exploitatieresultaat  
 

Baten 

De baten bestaan volledig uit giften van particuliere en bedrijven. 

 

Financiële baten en lasten en soortgelijke opbrengsten en kosten 

Deze categorieën worden toegerekend aan de periode waarop deze posten betrekking 
hebben, respectievelijk voor het eerst bekend zijn geworden 

Toelichting op de balans – Staat van bezittingen en schulden 
Liquide middelen 
De stichting heeft per ultimo boekjaar de volgende liquide middelen tot haar 
beschikking  

ING rekening courant NL 54 INGB 000 572 1854     4.318 €  

ING Spaarrekeningen        1.756 € 

Mobile Money tegoed           477 € 

Crediteuren (nog te betalen)                   - 2.261 €  

Totaal (Het totaal liquide middelen staat gelijk aan het beschikbaar vermogen)       4.290 €  

Stichtingsvermogen  
Het stichtingsvermogen bestaat uit 4290 euro en een restwaarde van 1450 euro aan 
vaste activa. Het stichting vermogen is vrij beschikbaar. Van het totaal stichting 
vermogen zijn ultimo 2018 de volgende reserveringen gemaakt: 

Evangelisatie:          200 euro 
Beth Elisha kinderhuis      1754 euro 
Makerere West Valley school       279 euro 
HTFO         1953 euro 

  



 

Toelichting op de verlies en winstrekening 
Er zijn in 2018 geen lonen, bonussen of andere vergoedingen aan bestuursleden 
verstrekt. 

In de verlies en winst rekening is het resultaat van de inkomsten en uitgaven vermeld; 
in deze verlies en winstrekening is niet zichtbaar naar welke posten de inkomsten en 
uitgaven zijn vertaald, aangezien vrijwel alle donaties in dezelfde waarde 
binnenkomen en uitgegeven worden. Om een overzicht te geven van de toewijzingen 
is hieronder een extractie gemaakt van de kolommenbalans. 

Transacties 

  

In 2018 is via de drie rekeningen (ING, Mollie en Paypal) in totaal circa 69.000 in 
omloop geweest. Dit bedrag is inclusief de overboekingen van en naar 
spaarrekeningen en de opname van reserves. De vierde betaalrekening betreft een 
balans van 477 euro die in oktober 2018 vanuit kas naar Mobile Money is gestort voor 
het betalen van maandelijkse kosten van Beth Elisha. Bovenstaand overzicht geeft 
enig inzicht in de waarde van transacties en in de uitgaven in Oeganda in 2 reizen in 
April en October. 

  

Code Betaalrekeningen Debet Credit
1010 ING Bank 55838 56241
1020 Totaal donaties via Mollie 156 281
1030 Totaal donaties via Paypal 1230 1230
1035 Mobile Money 477
11804 201804 Kas Veldwerk Oeganda 4139 4139
11810 201810 Kas Veldwerk Oeganda 7146 7146
Totaal Betaalrekeningen 68986 69038

Stichting Bulamu

Kolommenbalans 01-01-2018 t/m 31-12-2018



 

Algemene posten 
In het financieel jaarverslag is onder de header ALGEMEEN een afsplitsing gemaakt 
van de overheadkosten van Stichting Bulamu. Standaard splitsen we 10% van de 
giften af voor de administratieve zaken. Dit geld wordt gebruikt voor bank-, 
communicatie en administratiekosten. Het restant wordt toegevoegd aan het vrij 
vermogen of aangewend als kruispost voor onze projecten. In 2018 is opnieuw een 
deel van dit geld gebruikt voor de scholing in de slums van Kampala, Beth Elisha en 
voor uitgevoerd veldwerk. In totaal is slechts 7% van de totaal gedoneerde gelden 
aangewend voor algemene kosten. Een groot deel hiervan is gebruikt voor de 
registratie van de stichting als Foreign NGO, een status die nodig is om officieel als 
stichting in Oeganda te opereren. Een post waar we niet omheen kunnen is de kosten 
voor overboekingen en de laatste grote algemene post is aangewend om de website 
van de stichting 2018 proof te maken. 

  

Communicatie  
Stichting Bulamu is niet actief in het verspreiden van nieuws. Het bestuur is beperkt 
in de mogelijkheden tot het updaten van informatie en de projecten zijn relatief 
statisch (lange termijn bepaald). Op de website www.bulamu.org staat alle door de 
overheid verplichte ANBI en Stichting informatie, beperkt aangevuld met verhalen en 
feitjes. Op facebook www.facebook.com/bulamu.org is Stichting Bulamu iets 
actiever, aangezien dit medium ook lokaal – in Oeganda - kan worden bijgewerkt   

Stichting Bulamu heeft dit jaarverslag, evenals de voorgaande jaarverslagen, geplaatst 
op de website; we verzoeken de lezers om zo veel mogelijk gebruik te maken van de 
digitale versie van dit document om het milieu te sparen. We zijn trots op de lage 
overheadkosten en duurzame projecten en willen dit ook zo laag mogelijk houden, als 
gevolg zal in 2018 ook geen geprinte versie van dit jaarverslag meer verspreid worden. 

4500 Donaties Algemeen 3431 1260
4522 Website inrichting en onderhoud 727
4525 Representatie en verteer 42
4540 Relatiegeschenken 14
4550 Bankkosten ING 402
4553 Bankkosten Paypal 34
4554 Bankkosten WR 77
4555 Bankkosten WU 512
4740 Drukwerk, porti en vrachten 257
4750 Telefoon en internet 105
Totaal Algemeen 3431 3431

Stichting Bulamu

Kolommenbalans 01-01-2018 t/m 31-12-2018



 

Evangelisatie 
In 2018 heeft Stichting Bulamu zich financieel beperkt bezig gehouden met 
evangelisatie. De inzameling voor kerst is bewaard voor een nieuwjaars viering en de 
overige kosten zijn gemaakt tijdens het bezoek van voorganger Jacob Vergouwen en 
de begeleiding van zijn trips naar Jinja en Kampala. 

  

Hands of Love 
Onder de noemer Hands of Love zijn alle omlijnde projecten gecategoriseerd.  

 

Voor Beth Elisha is meer gedoneerd dan uitgegeven, daar staat tegenover dat er nog 
enkele uitgaven al gepland staan. De komende jaren worden duurder omdat steeds 
meer van de 9 kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. De openstaande tegoeden 
zullen dus zeker nodig zijn in de komende jaren. 

Voor Makerere is het verhaal iets anders, ook hier is meer binnengekomen dan nodig 
maar hier zullen we de komende jaren minder gaan besteden aangezien diverse 
kinderen van Makerere klaar zijn met primary scholing en de sponsors over gaan naar 
algemene donaties of ondersteuning van Beth Elisha 

One Love Troupe is verhuisd naar Jandira. Niet meer in de sloppenwijken van 
Kampala, maar naar het platteland. In dit project hebben we veel tijd besteed in het 
veldwerk, dit jaar is gestart met de bouw van een eigen onderkomen, de bouw zal in 
begin 2019 worden afgerond. 

HTFO is een nieuw project. Een kinderhuis met circa 40 kinderen. HTFO is op ons 
pad gekomen door een sponsor die zelf in dit project is gestart. Van de donaties is nog 
bijna 1900 euro over voor maandelijkse voeding en scholing in 2019.  

4502 Donaties Evangelisatie 318 318
4503 Donaties Kerst 495
Totaal Betaalrekeningen 318 813

Stichting Bulamu

Kolommenbalans 01-01-2018 t/m 31-12-2018

4504 Donaties Beth Elisha 4714 6498
4506 Donaties Makerere 4461 4960
4508 Donaties One Love 14130 14130
4509 Donaties HTFO 3117 5070
Totaal Betaalrekeningen 26423 30658

Kolommenbalans 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Stichting Bulamu



 

 

Veldwerk projecten 
 

 

Sponsor reizen en bezoeken van het bestuur worden verwerkt onder de post veldwerk. 
De kosten die in deze posten gemaakt worden zijn alle direct gedoneerd door de 
betrokken vrijwilligers en gespecificeerd om inzicht te krijgen in de bestedingen. 
Onder de reiskosten vallen zowel de tickets als de huur van een auto, onder 
verblijfkosten valt de huur van verblijf, hotel – guesthouse of appartement, voeding 
en medicatie spreken voor zich. De kosten onder post 4517 zijn kosten die gemaakt 
zijn voor bezoeken van projecten en eenmalige projectuitgaven.  

Voor 2018 stonden een aantal interessante projecten op de veldwerk lijst. In April 
worden voorgangers Jacob en Thomas door Stichting Bulamu gehost en in September 
investeren we in het sponsoren van agrarische activiteiten in project One Love 
Troupe. Hiervoor gaat Erik Jan Frijters met Stichting Bulamu mee naar Oeganda, om 
zijn kennis en kunde aan onze projecten over te dragen.  

Een bijzondere post in de kostenpost veldwerk is een reparatie aan de representatie 
bus. Deze bus is in 2017 aan de stichting geschonken en bleek technische 
mankementen te vertonen die na een langdurig traject in de garage een rekening van 
3500 opleverden. Deze kosten zijn, evenals de aanschafkosten, door dezelfde sponsor 
aan de stichting overgemaakt. 

Het tekort in deze projecten ligt in reeds geplande uitgaven in tickets en de boeking 
van een appartement voor 2019. Deze zijn ook in de open posten in de balans terug te 
vinden. 

  

4517 Donaties Veldwerk 8034 8034
4530 Reiskosten 5656 4250
4535 Verblijfkosten 1487 1076
4537 Voeding 651 651
4539 Medicijnen 59 59

Saldo verlies 15887 14070

Stichting Bulamu
Kolommenbalans 01-01-2018 t/m 31-12-2018



 

Incidentele projecten 

 

In de laatste balanspost worden de incidentele en tijdelijke projecten toegewezen. In 
2018 is een financiele opstap gemaakt voor Gerald Kawooija en Rembo Francis. Aan 
hen is een startkapitaal geschonken voor een winkeltje in Solar cellen en een 
winkeltje in levensmiddelen. De overige posten zijn de schoolkosten van het zoontje 
van de administrator van de stichting, de diabetes medicatie van Jane en kosten bij 
haar overlijden. 

Speciale dank 
Onze speciale dank gaat in 2018 uit naar alle sponsors, vrienden en donateurs  

Wereldwinkel Woudenberg - Protestantse Gemeente De Voorhof in Woudenberg –
Hervormde kerk Pernis - Vitals Nanny Care - Turkish Airlines – E-business solutions 

(Madoo) –Oral Care Center Rhoon –ING Bank Hoogvliet –De Regenboog 
Hellevoetsluis – www.veter.shop – Gopherit - Allesvoorjeschoenen.nl – Hallona en 

Eejoore 

 

 
Jolanda Nieuwenkamp Rene Nieuwenkamp  Bryan Nieuwenkamp  
Voorzitter / secretariaat Penningmeester  Algemeen bestuurslid 
 
 
 
---------------------------- --------------------------  -------------------------- 
  

4510 Donaties Individuals 5280 5280
Saldo winst 5280 5280

Stichting Bulamu

Kolommenbalans 01-01-2018 t/m 31-12-2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw hulp maakte dit mogelijk 

Stichting Bulamu 

Deijffelbroekseweg 55 

3195 GM Pernis (Rt) 

KvK – 51111365 

RSIN – 8230.97.031 

Stichting Bulamu ING 

NL54 INGB 000 572 1854 

Paypal info@bulamu.org 

www.bulamu.org 

info@bulamu.org 

 


