Jaarverslag 2020 van de Stichting Sanjuna

1.

Inleiding

Dit jaarverslag beslaat het zesde volledige jaar van de stichting Sanjuna na oprichting in april
2014. Vanwege de covid-19 pandemie is in het verslagjaar geen bezoek gebracht aan Empada. Dat
betekent dat ook praktisch geen activiteiten werden ondersteund, omdat dit in de regel via directe
overdracht gebeurt. Dit jaarverslag wordt daarom ook kort gehouden.
De situatie in Guinee-Bissau rond de pandemie was vanuit Nederland slecht te beoordelen. Wel was
duidelijk dat in maart 2020 de scholen werden gesloten en het transport werd lamgelegd. In de
zomer kwam geleidelijk versoepeling. Na de zomer werden, vooral in het binnenland, nauwelijks
meer covid-19 besmettingen geconstateerd. Of daarmee veel onder de radar bleef valt moeilijk te
zeggen. Je zou denken van wel, anderzijds zal inderdaad de verspreiding niet te vergelijken zijn
met wat wij in Europa zagen. In Guinee Bissau werden in 2020 ruim 2.000 covid-19 gevallen
vastgesteld en ruim 40 mensen overleden aan covid-19.
2.

Fondsenwerving

In 2020 is het bestand van vaste donateurs, die jaarlijks een bedrag doneren, gegroeid van 34
naar 45, waarvan 27 bijdragen middels een fiscale overeenkomst. Voor specifieke, grotere
projecten werd bij vermogensfondsen of instellingen geld aangevraagd. Onze aanvraag voor de
bouw van scholen is in 2020 gehonoreerd door twee Fondsen, Stichting Spaap en Hofsteestichting.
De besteding kan pas in 2021 plaatsvinden zodra het mogelijk is om Empada weer te bezoeken.
3.

Bestuur

Het bestuur kwam in 2020 vijf keer bijeen om de stichting financieel en inhoudelijk richting te
geven.
Daarnaast waren er 2 extra sessies in het kader van het beleidsplan 2020-2022. Twee betrokken
donateurs werden uitgenodigd om feedback te geven. Dit leidde tot een extra bespreking met de
lange termijn visie en continuïteit van Sanjuna als speerpunt. Uitkomst is dat er voor de korte
termijn een opvolgingsplan ligt voor het geval Vincent Kuyvenhoven als spil van Sanjuna plotseling
zou uitvallen. Voor de lange termijn zijn er stappen gezet om te onderzoeken of er op lokaal niveau
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in Empada een NGO kan worden opgericht. Op deze wijze hoopt het bestuur de kwetsbaarheid van
Sanjuna als kleine Stichting te kunnen ondervangen.
4

Ondersteunde activiteiten

Begin 2020 heeft het bestuur een nieuw beleidsplan voor 2020 – 2022 opgesteld (zie website) In
grote lijnen handhaaft het bestuur de activiteiten en speerpunten uit voorgaande jaren. De hoop
en verwachting bestaat dat in 2021 de door Covid 19 opgelopen achterstand in 2020 kan worden
ingelopen.
5.

Bestedingen

Op onderwijsgebied waren er geen gebruikelijke uitgaven voor beurzen, nascholing of
scholenbouw. Het sponsoren van sporttoernooien vond evenmin plaats. Wel vonden in
januari/februari door het bestuur de jaarlijkse toekenningen op onderwijs-, sport- en cultuurgebied
plaats, maar de uitgaven schoven door naar 2021. Metselaar Julio bouwde wel door aan de
regenwateropvangtanks, maar ook hij had last van de transportblokkade waardoor hij tussen
maart en juli geen cement kreeg. Nadat hij weer was gestart liep hij in het najaar beenletsel op bij
een val van een motorfiets, waardoor het werk weer 6 weken stil lag. Zodoende heeft hij in 2020
maar 17 tanks kunnen opleveren.

De achterstallige betalingen, die in 2020 ontstonden als gevolg van de covid-19 pandemie, vonden
begin 2021 plaats tijdens het bezoek dat onze coördinator in januari bracht.
Dankzij de donateur die zijn afscheidscadeau bij pensionering bestemde voor Sanjuna kon in
juni/juli een waterput worden geslagen bij de school die wij financierden in Binhal. Het geld werd
via ‘western union’ naar het dorpshoofd overgemaakt, die de uitvoering regelde.
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6.

Financiën.

(Bedragen zijn afgerond op 100).
De totale baten bedroegen 33.400.
Voor de post scholenbouw ontving Sanjuna 22.500: 1.500 vanwege de hierboven genoemde
pensionering,18.000 van Stichting Spaap en 3.000 van de Hofsteestichting. Dit geld is bestemd
voor de bouw van 2 paviljoens voor 2 basisscholen elk. De kosten hiervoor zijn geraamd op
26.000, en het bestuur heeft besloten de resterende 5.000 uit eigen middelen te financieren.
Aan donaties ontving Sanjuna van 63 particulieren een bedrag van 10.900, als volgt verdeeld:
27 donateurs met een fiscale overeenkomst, waarbij zij zich vastleggen om voor minimaal 5 jaar
een vast bedrag te doneren (totaal 6.800), 18 vaste donateurs (die afgelopen 4 jaar een –soms
wisselende– bijdrage hebben gegeven: totaal 1.900), 16 incidentele donateurs (1.400) en 2
donaties door winkels (800).
Omdat er geen bezoek was gebracht aan Guinee Bissau waren de kosten voor activiteiten zeer
beperkt. De totale lasten bedroegen 6.300. Er werd een laptop gekocht voor een basisschool (600),
aan de bouw van watertanks werd 3.300 besteed,. Er werden 10 kunststofvaten gekocht om in
verband met covid-19 ontsmettingsvloeistof te bewaren voor het handen wassen (400). De aanleg
van een waterput bij de basisschool van Binhal kostte 1.600. De organisatiekosten bedroegen 400,
1,2 % van de omzet.
Het resultaat komt daarmee uit op € 27.100: de algemene reserve stijgt met € 2.800 naar €
18.000, en de bestemmingsreserves zijn na de resultaatverdeling als volgt: scholenbouw € 30.000,
beurzen € 2.300, onderwijs algemeen €1.200 en watertanks € 3.800.
Voor een nadere detaillering wordt verwezen naar de jaarrekening 2020 op de website
(www.sanjuna.nl).
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