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Uitvoering
Het bestuur van Stichting Bulamu heeft de jaarrekening over 2019 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 2019 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 (20162020). 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

Stichting Bulamu
Balans t/m 31-12-2019
Code

Omschrijving

Activa

Passiva

150

Wagenpark

900.00

1010

ING Bank

1403

Reservering MWVPS

1405

Reservering HTFO

1409

Reservering Veldwerk Oeganda

2.489.45

Saldo

1.527.41
4.231.86

3.331.86
152.00
63.00

4.231.86

Staat van Baten en Lasten

Stichting Bulamu
Code
4340
4504
4506
4509
4517

Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Omschrijving
Verlies
Afschr. T3
550.00
Donaties Beth Elisha
1.754.00
Donaties Makerere
126.91
Donaties HTFO
1.890.29
Donaties Veldwerk
Saldo verlies

Winst

2.793.79
1.527.41

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.

Stichting Bulamu
T3
Representatie kleinbus

Vaste activa 2019
Aanschaf Afschrijving Afschrijving tm Boekwaarde Afschrijving
waarde
Boekjaar
31-12-2019 per 31-12-2018 jaren
3000
550
2110
900.00
5
900.00

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.

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 categorien worden toegerekend aan de periode waarop deze posten betrekking
hebben, resprectievelijk 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
Spaarrekeningen
Crediteuren (nog te betalen)
Totaal (Het totaal liquide middelen staat gelijk aan het beschikbaar vermogen)

3.332 €
0€
-0€
3.332 €

Stichtingsvermogen
Het stichtingsvermogen bestaat uit 3332 euro en een restwaarde van 900 euro aan vaste
activa. Het stichtings vermogen is vrij beschikbaar. Van het totaal stichting vermogen
zijn ultimo 2019 de volgende reserveringen gemaakt:
Makerere West Valley school
HTFO

152 €
63 €

Veldwerk Oeganda April 2020
Het restant a 687 € is vrij besteedbaar

238 €

Toelichting op de verlies en winstrekening
Er zijn in 2019 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. Het totaal aan donaties is circa 50k€. Om een
overzicht te geven van de toewijzingen is hieronder een extractie gemaakt van de
kolommenbalans.

Transacties
Stichting Bulamu
Code
1010
1015
1016
1017
1018
1020
1030
1035
11904
11906
11909
1400
1401
1403
1405
1409
Totaal

Kolommenbalans 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Betaalrekeningen
Debet
ING Bank
52249
ING W427-92006 Veldwerk
ING X428-07939 spaarrekening
100
ING B427-92006 spaarrekening
1411
ING M428-07938 HTFO
971
Mollie rekening
58
Paypal rekening
284
Mobile Money
201904 Kas Veldwerk Oeganda
7028
201906 Kas Veldwerk Nederland
1262
201909 Kas Veldwerk Oeganda
611
Eigen Vermogen
2484
Reservering GOG
200
Reservering MWVPS
Reservering HTFO
Reservering Veldwerk Oeganda
Betaalrekeningen
66658

Credit
53235
13
125
2130
1971
58
284
477
7028
1262
611

152
63
2489
69897

In 2019 is via de drie rekeningen (ING, Mollie en Paypal) in totaal circa 53.000 in
omloop geweest. Bovenstaand overzicht geeft alleen de transactie bedragen weer.In
verband met herinrichting van doelen en rekeningen is afscheid genomen van
spaarrekeningen en Mollie en zijn de tegoeden van de stichting einde jaar direct
verrekend naar openstaande tegoeden per project (zie balans).
Gewoontegetrouw is ook de besteding per projecttrip verwerkt. De veldwerkreis
201906 betreft een reis van pr Moses Mugalasi naar Nederland.

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 sluit – of kruispost voor onze projecten. In 2019 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 stabiel 7% van de totaal
gedoneerde gelden aangewend voor algemene kosten. Een groot deel hiervan is
gebruikt voor het upgraden van folders en incassoformulieren en het afronden van de
webshop en het afronden van de NGO status (zie 2018)

Stichting Bulamu
4500
4522
4550
4553
4555
4740
Totaal

Kolommenbalans 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Donaties Algemeen
3721
Website inrichting en onderhoud
Bankkosten ING
Bankkosten Paypal
Bankkosten WU
Drukwerk, porti en vrachten
Algemeen
3721

2071
271
324
79
355
621
3721

Evangelisatie
In 2018 heeft Stichting Bulamu zich financieel beperkt bezig gehouden met
evangelisatie. Er is wel gebruik gemaakt van de mogelijheid om kerst in de
sloppenwijken te vieren. Daarnaast is pr Mugalasi met zijn gezin in Nederland
geweest en heeft een diversiteit aan bezoeken van kerken en instellingen
plaatsgevonden.

Stichting Bulamu
4502
4503

Kolommenbalans 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Donaties Evangelisatie
Donaties Kerst

920
500

920
500

Hands of Love
Onder de noemer Hands of Love zijn alle projecten met betrekking tot de
doelstellingen van de Verenigde Naties gecategoriseerd.

Stichting Bulamu
4504
4506
4508
4509

Kolommenbalans 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Donaties Beth Elisha
6880
Donaties Makerere
4960
Donaties One Love
12420
Donaties HTFO
3761
28021

5126
4833
12420
1871
24250

Voor Beth Elisha is opnieuw meer gedoneerd dan uitgegeven, daarmee is het totaal
budget voor Beth Elisha zijn alle reserves verbruikt. Voor de komende jaren staan
gesprekken gepland om het budget haalbaar te maken door te donateurs toe te voegen
en te kiezen voor een andere school – aangezien bijna alle kinderen nu naar een
duurder voortgezet onderwijs gaan.
Ook voor HTFO zijn de tegoeden gereduceerd naar 63 euro. De uitgaven worden nu
maandelijks beoordeeld naar de inkomsten voor dit doel.
Voor Makerere West Valley Primary School zijn we bijna klaar met het eerste project.
Er staat nog 152 euro gereserveerd voor een aantal kinderen die dit jaar niet van hun
donatie gebruik hebben gemaakt (Namiro Irene – bevallen / Kaija Simon – vader
ziek). Deze reservering blijft staan totdat we hiervoor invulling hebben.
One Love Troupe is vorig jaar al verhuisd naar Jandira. Dit jaar is verder gegaan met
de bouw van het kinderhuis.

Veldwerk projecten
Stichting Bulamu
4517
4530
4535
4537
4539

Kolommenbalans 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Donaties Veldwerk
5811
Reiskosten
5656
Verblijfkosten
1487
Voeding
651
Medicijnen
59
Saldo verlies
13664

8605
4750
1487
651
59
15552

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 2019 stonden een aantal interessante projecten op de veldwerk lijst. In April zijn
we druk bezig geweest met het afronden van de registratie van Stichting Bulamu in
Oeganda en met het verkrijgen van werkvergunningen. Op deze reis was ook Judith,
bestuurslid van 2010 tm 2012, aanwezig en heeft een inventarisatie plaatsgevonden
voor een nieuw project in de sloppenwijken van Kampala. In Juni is het gezin van
Mugalasi in Nederland geweest en in September heeft nog een week bezoek
plaatsgevonden.

Incidentele projecten
Stichting Bulamu
4510

Kolommenbalans 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Donaties Individuals
3562
Saldo verlies
3562

3562
3562

In de laatste balanspost worden de incidentele en tijdelijke projecten toegewezen. In
2019 hebben we onder andere pr Samson Sali gesteund met reiskosten een laptop voor
zijn werkzaamheden als internet ontwikkelaar en hebben we Henry Lluja met
schoolkosten voor zijn kinderen door zijn kunst te promoten via de Stichting. Ook
Ssanyu, geplaagd door Sickle Cells hebben we nog enige mooie dagen kunnen bieden
en tegelijkertijd medisch laten onderzoeken.

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 geen geprinte versie van dit jaarverslag meer verspreid worden.

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
Voorzitter / secretariaat

Rene Nieuwenkamp
Penningmeester

Bryan Nieuwenkamp
Algemeen bestuurslid
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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

