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Samenstellingsverklaring  
Pernis, 24 April 2022  

Uitvoering 
Het bestuur van Stichting Bulamu heeft de jaarrekening van Stichting Bulamu te Pernis 
over 2021 samengesteld, in navolging op en in overeenstemming met de geldende wet- 
en regelgeving op het gebied van verslaglegging. 

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. Voor 
de periode 2021 – 2025 wordt dezelfde indeling gebruikt 

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. 



 

 

Jaarresultaten 
Balans 

 

In de balans over 2021 is zichtbaar dat vaste Activa nog 250 euro waard zijn. 

Op de ING rekening is een totaal tegoed van 3.584.78 aanwezig en op de paypal 
rekening staat nog een tegoed van 57.76. 

De Euro kas bevat 110 euro cash van opnames voor Visa en voor het testen van de 
pasjes, het spaarsaldo van 375 staat gereserveerd als spaartegoed voor Bongomin 
Francis, in Oegandese shillingen, net als de kas van de Stationery en de kas veldwerk. 
Deze posten zijn allen teruggerekend van shillingen naar Euro’s met een koers van 
4000. 

Aangezien de donaties voor de diverse projecten ook afgeboekt worden op dezelfde 
projecten, zijn deze in de balans niet opgenomen. De winst en verlies rekening geeft 
een overzicht van de resterende tegoeden per project.  
 

Code Omschrijving Activa Passiva

0150 Wagenpark 250.00

1020 ING Bank 3.584.78

1030 Euro kas 110.00

1040 Paypal rekening 57.76

1180 Dutch Corner Stationery 24.71

12203 Kas veldwerk 2022 (Uganda Shillings) 684.21

R1002 Spaarsaldo Bongomin Francis 375.00

Saldo 5.086.46
5.086.46 5.086.46

Balans t/m 31-12-2021



 

Staat van Baten en Lasten 

 

De winst en verlies rekening is, door het anders inrichten van de boekhouding, 
excessief gedetailleerd ten opzichte van voorgaande jaren. Aangezien Stichting 
Bulamu vanaf 2018 ook geregistreerd is in Oeganda en de financiële gegevens daar per 
project moeten worden gerapporteerd, los van de inkomsten en uitgaven in Nederland, 
zijn de posten die betrekking hebben op administratie en dergelijke in Nederland los 
gemaakt van de kosten en uitgaven in Oeganda.  

Code Omschrijving Verlies Winst

8401 Project Beth Elisha Safehouse 844
8402 Project Makerere School 1001
8404 Project One Love School 400
8409 Project HTFO weeshuis 37
8447 Projects Evangelisatie Feed My Lamb 268
8501 Project mode ontwerp scholing 1201
8503 Project educatie Wol 296

8100 Pilot project kippen 138

8000 Veldwerk Oeganda 5760

8610 Huisvesting 309
8620 Kantoor en fashion shop 3644
8630 Stationery - schoolboekhandel 2679 181
8650 Bukomero land aankoop 12363

8701 Onkostenvergoeding administratie 304
8702 Onkostenvergoeding onderhoud en huisvesting 310
8704 Onkostenvergoeding stationery 140
8721 Onkostenvergoeding Oegandees bestuur 538

0151 Afschrijving T3 100
4503 Donaties n.a.v. RAP 270
y1406 Reservering Child Care 238

Saldo verlies 10027
20523 20523

Stichting Bulamu

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021



 

In de verlies en winst rekening is de nasleep van de Corona pandemie nog zichtbaar. 
Het merendeel van de donaties voor de projecten is daardoor overgebleven als 
“winst”op de verlies en winst rekening. 

In 2020 is overgegaan van het gebruik maken van hotels naar het huren van een 
bestuurdershuis.  

In 2021 is een kantoor annex fashion shop en studie – werkplaats ingericht. Tevens is 
een kantoor - / schoolboekhandel gehuurd en ingericht. 

De bestuurders van de stichting hebben een prive donatie gedaan voor de aankoop van 
een stuk grond, deze grond zal volgend jaar geschonken worden aan de Oegandese 
bestuurders en ambassadeurs van de Stichting en indien mogelijk gebruikt gaan worden 
voor agrarische projecten. 

Een kleinschalig kippen projectje is apart op de boekhouding terecht gekomen, dit 
project was geen succes gezien de negatieve opbrengst. 

De fashion shop en de stationery zullen zich op termijn moeten gaan bewijzen. 

In 2021 is het mogelijk geweest om weer aan de doelstellingen van de stichting te 
voldoen, te weten, geen ophoping van tegoeden, het grootste deel van de opgelopen 
tegoeden van 2020 is in 2021 uitgegeven. 

Verderop in dit financieel verslag zijn de tegoeden per project uitgewerkt. 

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. 

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 

  

T3 Aanschaf 
waarde

Afschrijving 
Boekjaar

Afschrijving tm 
31-12-2021

Boekwaarde 
per 31-12-2021

Afschrijving 
jaren

Representatie kleinbus 3000 100 2750 250.00 5
250.00

Stichting Bulamu

Vaste activa 2021



 

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     3.584 €  

Spaarrekeningen                 0 € 

Crediteuren (nog te betalen)                         - 0 €  

Tegoeden in UgX (kastegoeden)       1.252 € 

 

Totaal (Het totaal liquide middelen staat gelijk aan het beschikbaar vermogen)       4.836 €  

Stichtingsvermogen  
Het stichtingsvermogen bestaat uit 4.836 euro en een restwaarde van 250 euro aan vaste 
activa. Het Stichting vermogen is vrij beschikbaar. Van het totaal stichting vermogen 
zijn ultimo 2021 de volgende reserveringen gemaakt: 

Makerere West Valley school           250 € 
Beth Elisha         500 € 
Tailorshop education        500 € 
Kitgum educatie        100 € 
Het restant a 3.486 € is vrij besteedbaar       

 

Toelichting op de verlies en winstrekening 
Er zijn in 2021 geen lonen, bonussen of andere vergoedingen aan bestuursleden 
verstrekt in Nederland. Van de donaties zijn in Oeganda 4 personen onderhouden 
middels vergoedingen voor transport, voeding en onderdak, te weten Happy John 
Bagenda en zijn kinderen (administratie activiteiten), Bongomin Francis met zijn vrouw 
en kind voor het onderhouden van het huis en de compound, Mirembe Rebecca voor 
haar studie, onderdak en levensonderhoud en Rembo Francis, Oegandees directeur van 
de stichting en tevens shop keeper. 

In de verlies en winst rekening is het resultaat van de inkomsten en uitgaven vermeld; 
in deze verlies en winstrekening is deels zichtbaar naar welke posten de inkomsten en 
uitgaven zijn vertaald, aangezien vrijwel alle donaties in dezelfde waarde binnenkomen 
en uitgegeven worden. Het totaal aan inkomende gelden is circa 80.000 €.  

  



 

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 2021 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


