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Samenstellingsverklaring  
Pernis, 21 April 2021   

Uitvoering 
Het bestuur van Stichting Bulamu heeft de jaarrekening van Stichting Bulamu te Pernis over 
2020 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. 

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. In 2020 is Annelore van Beek 
toegevoegd als vierde bestuurslid. In 2018 heeft een herverdeling van taken plaatsgevonden voor de 
periode van 2018 t/m 2020. Jolanda heeft het voorzitterschap opgenomen en René neemt het 
penningmeesterschap op zich. Bryan en Annelore hebben zitting als algemeen bestuursleden. Deze 
verdeling is ook gebruikt voor de registratie van Stichting Bulamu Oeganda, waarbij een vijfde 
bestuurslid is ingesteld in de functie als Oegandees vertegenwoordiger in de naam van Rembo 
Francis 
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 financiële 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. 
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Jaarresultaten 
Balans 

 

In de balans over 2020 is zichtbaar dat vaste Activa nog 350 euro waard zijn, nog 250 euro 
(1.000.000 Uganda Shilling) in kas is en meegenomen is uit Oeganda voor de volgende reis en 
de overige tegoeden a 14.513 euro op de ING rekening aanwezig is. Het totaal positief resultaat 
van Stichting Bulamu komt daarmee uit op 15.113 euro. 

In verband met de impact van memoriaal boekingen op de verlies en winstrekening, zijn de 
reserveringen uit 2019 teruggeboekt naar de bijbehorende grootboekrekeningen.  

De reserveringen op de balans zijn daarmee vervallen waarbij de winst en verlies rekening 
automatisch een overzicht geeft van de resterende tegoeden per project. 

 

 

 

 

Code Omschrijving Activa Passiva
0150 Wagenpark 350
1020 ING Bank 14513
x12002 202002 Kas veldwerk Oeganda 250

Saldo 15113
15113 15113

Stichting Bulamu
Balans t/m 31-12-2020
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Staat van Baten en Lasten 

   

In de verlies en winst rekening is duidelijk het Corona / Covid effect op donaties en uitgaven 
zichtbaar. Ondanks de extra steun en dankzij de speciale donaties is op alle projecten alsook op 
de algehele middelen een batig saldo geboekt. 

Femke van Dijk heeft een project gestart met behulp van een opgenomen RAP – ook dit bedrag 
staat gereserveerd voor veldwerk uitgaven aan specifiek daarvoor toe te wijzen projecten in 
2021 of later (indien Covid ook in 2021 geen projecten toestaat). 

Veruit de grootste positieve toevoeging aan de tegoeden van de stichting zijn afkomstig uit 
donaties voor Veldwerk – een groot deel hiervan staat gereserveerd voor huur kosten en 
inrichting van het bestuurders- en gastenhuis in Oeganda en zal besteed worden tijdens het 
eerstvolgende bezoek. 

Het batig saldo voor Makerere en Beth Elisha zijn goed voor de betaling van de schoolkosten 
in 2021. Met name doorlopende donaties voor o.a. Namiro Ireen en Kaija Simon hebben voor 
Makerere een potje open gelaten; in overleg met de donateurs zal dit tegoed in 2021, na het 
overboeken van de schoolkosten, gebruikt worden voor overige werkzaamheden. 

De 63 euro winst op HTFO is afkomstig uit de reservering. Koen Kroon, ambassadeur van dit 
project, is eind 2020 afgereisd naar Oeganda en zal in 2021 dit project beschouwen. 

De posten kerstfeest en Corona hebben beide een batig saldo in verband met het niet af kunnen 
ronden van deze projecten. In overleg met lokale afgevaardigden en overheden is besloten om 
deze tegoeden te reserveren voor toekomstige jaren. 

 

 
 

Code Omschrijving Verlies Winst
0151 Afschrijving Wagenpark 550
3010 Algemeen / Administratie 133
4503 Donaties nav RAP 438
8002 Veldwerk 11265
8401 Project Beth Elisha 519
8402 Project Makerere 642
8405 Project HTFO 63
8421 Projects Corona 162
8443 Projects Evangelism Christmas 141
x12004 Donaties Veldwerk 202004 773

Saldo winst 13586

Stichting Bulamu
Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020



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. 

 

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 
31-12-2020

Boekwaarde 
per 31-12-2020

Afschrijving 
jaren

Representatie kleinbus 3000 550 2650 350 5
350

Stichting Bulamu

Vaste activa 2020
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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     14.513 €  

Spaarrekeningen                 0 € 

Crediteuren (nog te betalen)                         - 0 €  

Totaal (Het totaal liquide middelen staat gelijk aan het beschikbaar vermogen)       14.513 €  

Stichtingsvermogen  
Het stichtingsvermogen bestaat uit 14.763 euro en een restwaarde van 350 euro aan vaste activa. 
Het stichting vermogen is vrij beschikbaar. Van het totaal stichting vermogen zijn ultimo 2020 
de volgende reserveringen gemaakt: 

Makerere West Valley school 500 € 

Beth Elisha 500 € 

HTFO 63 € 

Kerst 141 € 

Corona 162 € 

Sponsorreis 2020 (geparkeerd - niet uitgevoerd) 773 € 

Speciale projecten n.a.v. RAP 438 € 

Kas – Uganda shilling 250 € 

Restant – vrij beschikbaar veldwerk en inrichting 11559 € 
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Toelichting op de verlies en winstrekening 
Er zijn in 2020 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 42k€, een afname van 10k€, met name door het afronden 
van het One Love Troupe project in 2019 en het verminderde aantal studenten uit het project 
Makerere West Valley. Om een overzicht te geven van de toewijzingen is hieronder een extractie 
gemaakt van de kolommenbalans. 

Transacties 

  

In 2020 zijn de spaardoelrekeningen en is de mollie rekening opgeheven. Paypal is gebruikt om 
donaties voor Beth Elisha uit de USA te ontvangen. Via de twee rekeningen (ING en Paypal) is 
in totaal circa 31.000 uitgegeven. Bovenstaand overzicht geeft alleen de transactie bedragen 
weer. Gewoontegetrouw is ook de besteding per projecttrip verwerkt. De veldwerkreis 201906 
betreft een reis van pr Moses Mugalasi naar Nederland.  

Code Betaalrekeningen Debet Credit
1020 ING Bank 41815 30634
1040 Paypal rekening 209 209

1035 MTN Mobile Money 252 252

x12002 202002 Kas veldwerk Oeganda 2092 1842

Batig Saldo - restant 11432

Totaal Rekeningen 44369 44369

Stichting Bulamu

Kolommenbalans 01-01-2020 t/m 31-12-2020
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Algemene posten 
In het financieel jaarverslag is onder de header “Algemeen” een afsplitsing gemaakt van de 
overheadkosten van Stichting Bulamu. Standaard werd 10% van de giften voor administratieve 
zaken afgesplitst. Dit geld wordt gebruikt voor bank-, communicatie en administratiekosten. Het 
restant werd toegevoegd aan het vrij vermogen of aangewend als sluit- of Kruispost voor onze 
projecten. In de afgelopen jaren is gebleken dat de algemene kosten constant lager zijn dan de 
geraamde 10%; derhalve is besloten om dit percentage te verlagen. 

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 voorgaande verslagen). 

  

Evangelisatie 
In 2018 heeft Stichting Bulamu zich financieel beperkt bezig gehouden met evangelisatie. Er is 
wel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kerst in de sloppenwijken te vieren. Daarnaast is 
pr Mugalasi, dit keer zonder zijn gezin in Nederland geweest en heeft een diversiteit aan 
bezoeken van kerken en instellingen plaatsgevonden. Er is ook gebruik gemaakt van een 
uitbreiding in het netwerk met een kerk in Duitsland en België. 

 

   

Code Grootboekrekening Ontvangen Uitgegeven
3010 Algemeen / Administratie 2109 1218
3012 Administratie  Accountent boekhoud kosten 136
3014 Administratie Drukwerk en porto 75
3017 Administratie Telefoon en internet 10
3018 Website inrichting en onderhoud 145

1110 Bankkosten ING 291
1140 Bankkosten WR 101
Totaal 2109 1976

Saldo overschot 133

Stichting Bulamu
Kolommenbalans 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Code Grootboekrekening Ontvangen Uitgegeven
8441 UGBooks Projects Evangelism 1132 1132
8443 UGBooks Projects Evangelism Christmas 141

1273 1132
Saldo overschot 141

Stichting Bulamu
Kolommenbalans 01-01-2020 t/m 31-12-2020



 

 
  10 
 

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

   

Voor Beth Elisha is opnieuw meer gedoneerd dan uitgegeven, daarmee is het totaal budget voor 
Beth Elisha voldoende om de schoolkosten van de eerste term te betalen. In het verleden is een 
keuze gemaakt om tekorten in dit project aan te vullen met algemene reserves. Na ruim 8 jaar is 
het tijd om dit project qua scholing en onderhoud minder donatie afhankelijk te maken. Voor 
2021 wordt een standaard maanddonatie en een standaard schooldonatie toegekend waarbij 
Auntie Beatrice verantwoordelijk is voor reserveringen en uitvoering. Haar agrarische ervaring 
en projecten beginnen vrucht te dragen zodat deze keuze gebillijkt is.  

HTFO is enigszins afgebouwd. In 2020 staat een reserve open van 63 euro, in 2021 zal beoordeeld 
worden wat met deze tegoeden uitgevoerd gaat worden. 

Voor Makerere West Valley Primary School zijn we bijna klaar met het eerste project. In het 
financieel jaarverslag over 2019 hebben we meegedeeld dat de reserves voor Kaija Simon en 
Namiro Ireen geparkeerd bleven tot nader orde, de sponsors hebben inmiddels deze twee 
projecten stop gezet en in overleg is besloten om deze reserve deels om te zetten in algemene 
reserves voor veldwerk en het restant te besteden aan een buffer voor het schoolgeld van de 
overige kinderen in dit project. Dit houdt in dat de schoolgelden nu betaald kunnen worden uit 
de reserve. 

One Love Troupe is in 2018 verhuisd naar Jandira. In 2019 is verder gegaan met de bouw en 
ontwikkeling van het kinderhuis. Inmiddels zijn 16 kinderen in dit project ondergebracht en geeft 
het kinder- muziekhuis werkgelegenheid aan een “metron” (verzorgster voor de meisjes) en 
enkele andere verzorgenden. In 2020 is met name een aanzienlijk deel van de donaties besteed 
aan “groene” geneesmiddelen voor de rug afwijking van John Ntabaazi en onderhoud voor de 
kinderen. 

  

Code Grootboekrekening Ontvangen Uitgegeven
8401 Project Beth Elisha 6128 5609
8402 Project Makerere 2537 1895
8403 Project One Love 10339 10339
8405 Project HTFO 221 158

19225 18001
Saldo overschot 1224

Stichting Bulamu
Kolommenbalans 01-01-2020 t/m 31-12-2020
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Veldwerk projecten 

 

Vanaf dit jaar gaan we de post veldwerk verder uitwerken. Een groot deel van de projecten 
worden uitgevoerd terwijl bestuur en/of ambassadeurs van de stichting in Oeganda aanwezig 
zijn dus vraagt deze grootboek post om een verdieping. 

Omdat Stichting Bulamu inmiddels ook in Oeganda geregistreerd is en werkt vanaf een rekening 
in Nederland, zijn de grootboekposten in de online boekhouding zo ingericht dat we onder alle 
8000 posten een extractie kunnen maken van de projecten die in Oeganda draaien. Een deel van 
de boekhouding heeft alleen betrekking op de Nederlandse vestiging en is daarmee in de 
grootboekposten 0 – 4999 vertegenwoordigd. 

Eén van deze posten betreft Veldwerk Europa. Deze post vertaalt de donaties en uitgaven van 
evangelisatie en andere projecten met Oegandezen die op uitnodiging van Stichting Bulamu naar 
Nederland zijn gekomen. In 2020 is pastor Moses Mugalasi een aantal weken in Nederland 
geweest en heeft hij ook België en Duitsland bezocht. Het levensonderhoud is door het bestuur 
van de stichting bekostigt en niet opgenomen in de boekhouding, overige ontvangsten en kosten 
staan bovenaan de kolommenbalans onder nummer 3202 

In de planning stond een sponsorreis in april 2020. De kosten hiervan waren al gepland, tickets 
geboekt en het appartement gehuurd. Helaas trad de pandemie in, enig lichtpuntje is dat het 
merendeel van de kosten konden worden gecanceld. 

 

Code Grootboekrekening Ontvangen Uitgegeven
3202 Representatie Veldwerk Europa 1479 1479

x12004 Donaties Veldwerk 202004 1875 1102

8002 Veldwerk 14598 37
8003 / 4 Reis / Verblijf 2785
8006 / 7 Voeding 484
8008 Medische kosten 175
8609 / 9 Autohuur / transport 261
8008 Veldwerk Medische kosten 28

8611 Bestuurdershuis huur 2044 2044
8612 Bestuurdershuis inrichten 460 460

20456 8854
Saldo overschot 11602

Stichting Bulamu
Kolommenbalans 01-01-2020 t/m 31-12-2020
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Sponsor reizen en bezoeken van het bestuur worden verwerkt onder de post veldwerk. Alle 
kosten die in deze posten gemaakt worden voor reizen, verblijf en levensonderhoud zijn alle 
direct gedoneerd door de betrokken vrijwilligers, alsook het merendeel van de kosten voor de 
projecten en transport naar deze projecten en gespecificeerd om inzicht te krijgen in de 
bestedingen. Aangezien de kosten voor verblijf steeds groter worden en de Stichting uitkijkt naar 
werkvergunningen en definitieve vestiging, is in maart 2020 het besluit genomen om een huis op 
een compound te huren en dit in te richten als bestuurdershuis. Naast ruimte voor een kantoor en 
een gastenverblijf zal dit bestuurdershuis ook onderdak bieden voor het Oegandese bestuurslid, 
een Oegandese huisbewaarder, die in dienst genomen wordt en minstens één sponsorjongere die 
we begeleiden en waar we een geschikte opleiding voor gaan regelen. Vanaf 2020 zullen onder 
veldwerk dus ook de posten huisvesting en salaris worden verwerkt.  

Voor 2020 zijn veel giften ontvangen voor inrichting van het bestuurdershuis, die nog niet 
konden worden uitgegeven, in 2021 zal begonnen worden met de inrichting. 

Incidentele projecten 

 

In de laatste balanspost worden de incidentele en tijdelijke projecten toegewezen. In 2020 zijn 
twee bijzondere projecten gestart. Femke van Dijk heeft zich opgeworpen als ambassadrice van 
Stichting Bulamu en een rap opgenomen met relatie naar de overleden sponsorkinderen 
Shamimu en Jane. De RAP heeft in totaal 438 euro opgeleverd, die zal worden besteed aan 
ondersteuning van kansarme kinderen. In verband met de wereldomstandigheden staat dit geld 
tijdelijk geparkeerd. Dit is ook het geval met het geld dat ingezameld is voor Corona slachtoffers, 
de situatie tijdens het uitdelen van voeding is enerzijds verboden en anderzijds te confronterend 
om mee door te gaan. 

Tijdens ons bezoek in februari verkopen we voor Henry Lluja voor 62 euro kaartjes, een vervolg 
op een eerdere actie en voor het laatste jaar ondersteunen we de schoolkosten van Hilton, zoon 
van de administrator van Stichting Bulamu in Oeganda. 

  

Code Grootboekrekening Ontvangen Uitgegeven
4503 Donaties nav RAP (Femke van Dijk) 438
8421 Projects Corona 412 250
8505 Individual projects Henry Mark Eva Esther 62 62
8507 Individual projects Hilton & Nephew 101 101

1013 413
Saldo overschot 600

Stichting Bulamu
Kolommenbalans 01-01-2020 t/m 31-12-2020
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Communicatie  
U treft dit jaarverslag aan op de website www.bulamu.org als addendum op het verhalend 
jaarverslag over 2020. 

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. 

Vragen over onze projecten, de bestedingen en onze accountability zijn uiteraard van harte 
welkom. Bedankt. 

 
Jolanda Nieuwenkamp Rene Nieuwenkamp 
Voorzitter / secretariaat Penningmeester 

 
 
 

---------------------------- -------------------------- 
 

Annelore van Beek  Bryan Nieuwenkamp 
Algemeen bestuurslid  Algemeen bestuurslid 

 
 
 

---------------------------- -------------------------- 
 
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


