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Voorwoord 
 
Voor u het jaarverslag van de stichting Stick2Uganda (S2U). In dit jaarverslag het resultaat 

van het zevende jaar na de start.  

2019 was geen gewoon jaar. S2U is afgelopen jaar bezig geweest extra aandacht en 

energie te stoppen in de contacten met onze Oegandese partners. Het zoeken naar 

projecten die een meerwaarde zijn voor Oegandese en Nederlandse jongeren en passen bij 

hun fase van ontwikkeling en visie op de samenleving, is een uitdaging. Gelukkig zitten 

onze Nederlandse organisatie en Oegandese contacten daarbij op één lijn. Geld geven is 

niet altijd een goed vertrekpunt of de oplossing, maar vaak wel nodig om iets op gang te 

brengen. Met name onze contacten met Oegandese Universiteiten helpen ons verder. Daar 

zitten talentvolle en energieke jongeren die gericht zijn op hun eigen toekomst en de 

toekomst van Oeganda. Jongeren in Oeganda en Nederland beseffen dat de globalisering 

van problemen en de duurzaamheid van oplossingen ze blijvend zal verbinden. Jongeren 

weten dat dit hun nieuwe werkelijkheid is en dat dit hen verbindt. Deze verbinding vraagt om 

contact, gesprek, inleven en wederzijds begrip. Onze contacten in Masaka hebben duidelijk 

gemaakt dat een betrouwbaar Oegandees netwerk en kleinschalige projecten jongeren 

hierbij helpt. 

Stick2Uganda heeft inmiddels een eigen plaats in het onderwijs op het CLV. Dit komt omdat 

steeds meer jonge ambassadeurs onderwijs wil verbinden met de inzet voor internationale 

ontwikkelingsvraagstukken. Binnen het CLV zie je activiteiten van S2U terug bij Maatwerk 

Leren, de talentrichting Economics & Social Business S2U met de vakken Economie en 

Bedrijfseconomie. Bij deze vakken zijn ook Veenendaalse ondernemingen betrokken die 

daarmee het werk van Stick2Uganda ondersteunen.   

Dit zevende jaarverslag geeft een zo volledig mogelijk beeld van de financiële situatie en 

ontwikkelingen in 2019.  Het bestuur wil alle betrokkenen, de Stick2Uganda CLV 

ambassadeurs en iedereen die ons hebben gesteund bedanken. Geen enkele stichting, ook 

wij niet, kan zonder enthousiaste en betrokken vrijwilligers.  

Cees Gouw 

Voorzitter Stick2Uganda 

8 februari 2020 

 

“Jongeren in 

Oeganda en 

Nederland 

beseffen dat de 

globalisering van 

problemen en de 

duurzaamheid 

van oplossingen 

ze blijvend zal 

verbinden. 

Jongeren weten 

dat dit hun nieuwe 

werkelijkheid is en 

dat dit hen 

verbindt. Deze 

verbinding vraagt 

om contact, 

gesprek, inleven 

en wederzijds 

begrip” 
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Algemene informatie 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de stichting Stick2Uganda. De stichting is 

opgericht op 11 maart 2013 te Lunteren en is ingeschreven onder nummer 57442614 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

Doel en geldmiddelen 

De algemene doelstellingen van de stichting worden beschreven in artikel 2 van de statuten: 

‘De stichting heeft ten doel het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten ter 

bevordering van lokale gemeenschappen in Oeganda, alsmede het stimuleren van 

kennisoverdracht door onderwijs en uitwisseling, en ten slotte al hetgeen met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’ 

(Artikel 2, Statuten Stick2Uganda). 

In de oprichtingsstatuten zijn de verschillende typen inkomsten voor de stichting vastgesteld.  

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: 

-  gelden ingebracht bij oprichting; 

-  donaties; subsidies en sponsorgelden; 

-  verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; 

-  inkomsten en revenuen die de Stichting verkrijgt door de van haar uitgaande 

activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; 

-  overige baten. 

Bestuurssamenstelling 

Op 31 december 2019 bestaat het bestuur van de stichting uit: 

 Cees Gouw, voorzitter 

 Denise van der Does, secretaris 

 Paul van Zijderveld, penningmeester 

 Hielke Wynia, algemeen bestuurslid 

 Floor van der Kemp, algemeen bestuurslid  

 Britt Hoencamp, algemeen bestuurslid 

 Jonathan van Schoonhoven 

 

ANBI Certificering 
 

De stichting Stick2Uganda is vanaf haar oprichting ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling) gecertificeerd. Dit geeft donateurs de mogelijkheid giften af te trekken van de 

inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB). Andere voordelen zijn:  

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en 

schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.   

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger 

geen schenkbelasting te betalen. 
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Doelstellingen 
 
Het verhaal achter de naam Stick2Uganda staat symbool voor het doel van onze 

stichting.  

Het doel van de stichting als een estafetterace. 

De naam van onze stichting refereert naar de Olympische sport estafette, waarbij een 

afstand wordt afgelegd door een team van lopers. Tijdens de race geeft een hardloper een 

stokje door aan de volgende om zo door teamwork de eindstreep te bereiken. Doordat 

iedereen een deel van de afstand aflegt, kunnen de lopers alleen door samen te werken de 

finish bereiken. Het behalen van de finish zonder het stokje leidt tot diskwalificatie van het 

hele team. Voor onze stichting staat de estafetterace symbool voor het opzetten van 

projecten. Bij projecten geloven wij als stichting in een holistische aanpak en het belang van 

het verbinden van verschillende aspecten zoals onderwijs, gezondheid, hygiëne, voedsel en 

ondernemerschap. Dit betekent dat wij op projectbasis sociaal ondernemerschap 

ondersteunen. Dit zijn ondernemers die op hun beurt bijdragen aan lokale non-profit 

instellingen zoals scholen of een kliniek. Er is sprake van succesvol ondernemen is als er 

intensief wordt samengewerkt met de lokale bevolking waardoor kennis niet aan het eind 

van de rit verloren gaat. 

1. Lange termijn visie 

De naam Stick2Uganda komt voort uit het woord 'Stick!', de kreet die een loper gebruikt als 

hij/zij het stokje overgeeft tijdens de race. Door deze kreet weet de volgende renner dat het 

moment daar is om zijn deel van de race te lopen. Ook is het een verwijzing naar de 

Engelse uitdrukking: “If you want to reach your goal you have to stick to it”.  

Als stichting willen wij ons een langere tijd met een project verbinden. Op basis van lokale 

ideeën over het oplossen van problemen en initiatieven van de plaatselijke bevolking, willen 

wij met kennis en financieel projecten ondersteunen. Hier is een lange termijn visie voor 

nodig. Ook vraagt het doorbreken van culturele barrières en het opbouwen van wederzijds 

begrip en respect tijd en energie.  

2. Samenwerking 

Al in de eerste maanden na de oprichting zijn wij actief op zoek gegaan naar partners die de 

ervaring en kennis hebben met het opzetten en begeleiden van projecten in Oeganda. Wij  

hebben gemerkt dat veel partijen open staan voor kennisdeling, identificatie en 

cofinanciering van projecten. Hierdoor wordt ons blikveld verruimd en zijn er veel 

verschillende expertises verbonden aan onze projecten.  
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3. Kennisoverdracht 

De stichting heeft een sterke verbinding met onderwijs zowel in Oeganda als in Nederland. 

In Nederland zijn er connecties met het middelbaar- en het hoger beroepsonderwijs. Door 

leerlingen en studenten in Nederland en Oeganda te betrekken bij projecten wil de stichting 

bewustzijn creëren voor ontwikkelingsproblematiek en de ontwikkeling van nieuwe 

initiatieven stimuleren. Beide partijen profiteren van deze samenwerking. Studenten kunnen 

met hun kennis en het uitvoeren van onderzoek een bijdrage leveren aan projecten. 

Daarnaast biedt de stichting studenten op haar beurt de mogelijkheid voor om kennis in de 

praktijk toe te passen. 

 



Pg. 05 
 

Activiteiten in Boekjaar 2019  
   

 

Activiteiten in Boekjaar 2019 
 

Bestuur 

Het bestuur is in het afgelopen jaar op: 29 november bijeengekomen. Onderwerpen waren:  

5 jaar S2U-CLV, de Oegandareis van Britt & Luca, S2U/CLV 2019, Jonathan, Julius en 

Masaka, de watertank en het irrigatieproject van de fam. Kayagulanyi. Dit jaar is er geen 

actiedag en oktoberreis naar Oeganda dus tijd voor ander beleid. De relatie met de Kampala 

universiteiten Multitech Business school, KIU, IUIU-female campus staat wel op de agenda.

  

Stick2Uganda CLV  

Het project Stick2Uganda CLV is zijn vierde project fase ingegaan. Na 5 jaar is het CLV De 

aanmelding was zo groot dat het CLV in overleg met S2U heeft besloten jaarlijks naar 

Oeganda te reizen. Het team Stick2Uganda CLV ambassadeurs 2019 bestaat uit: 

Stick2Uganda (S2U) ambassadeurs 2019 

Hannah Haagsma 
Mirjam de Haan   
Joelle van Bruggen   
Rick Faber   
Adam Omar   
Floryanne Engelenburg   
Siem van Eck   
Mabel de Ridder   
Lisa de Vries   
Lars van den Bosch    
Birgit van de Hammen   
  

Roy Hillaert   
Laurien Schimmer   
Dafne van Le   
Arne van Dee   
Tess Verhage   
Quinza Buras   
Tamara van de Haar   
Moree van de Bree  
Frederique van Ruller  
Anne Ooms   
Wies Brabander 
Leonie Gerth 

 

Behalve 23 ambassadeurs 2019 is er ook al een team 2020. Hierdoor is een nieuwe 

dynamiek ontstaan. Door de sterke betrokkenheid van de groepen bij sponsoractiviteiten in 

Nederland is de directe lijn tussen S2U ambassadeurs en de stichting verder versterkt.  

PKN Rhoon/Poortugaal 

Ook dit jaar heeft de PKN gemeente in Poortugaal projecten in Kampala en Masaka 

ondersteund met een gift. 

Cees Gouw en Jonathan van Schoonhoven in Oeganda 

Voorzitter Cees Gouw en bestuurslid Jonathan van Schoonhoven hebben in de zomer van 

2019 de reis voor de ambassadeurs 2019 voorbereid. Tijdens het de voorbereidende reis is 

met name ingezet op het versterken van de contacten met de verschillende Universiteiten in 

Kampala en met onze projectpartner Eddie Kayinda in Kyazanga.  
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PR/Publiciteit 

De S2U website www.stick2uganda.com is verschillende keren bijgewerkt en bevat up tot 

date informatie over de stichting en haar activiteiten. Gerda Smits-Boenink houdt de website 

bij. Voor publiciteit rond evenementen worden andere vormen van (sociale) media steeds 

belangrijker. 

De Stick2Uganda Facebook pagina en S2U Instagram wordt veel bezocht. Dit komt doordat 

de nieuwe ambassadeurs er één voor één op worden gepresenteerd. Denise van der Does-

Diepeveen (S2U bestuurslid en docente geschiedenis op het CLV) houdt beide pagina’s bij. 

Ook worden er regelmatig artikelen en nieuwsitems geplaatst op de CLV website en in de 

schoolbrief van het CLV. Ook zijn er mededelingen in het kerkblad van de PKN Kerk 

Poortugaal. 

Samenwerkingen 

Er is afgelopen jaar veel energie gestoken in de contacten met universiteiten in Kampala. 

Britt Hoencamp (bestuurslid S2U en coördinator vanuit Nederland) is samen met Julius 

Buteraba (lokale S2U coördinator in Oeganda) en Jonathan van Schoonhoven (bestuurslid 

S2U en werkzaam in Oeganda) het eerste aanspreekpunt. 

Toekomstvisie 

In 2020 wil het bestuur zich verder inzetten op verbinden. Binnen het CLV wil de stichting 

ruimte bieden aan enthousiaste en betrokken jongeren met specifieke kwaliteiten om zich te 

verbinden aan de stichting. Het stimuleren van de verbinding PWS-Oeganda en S2U met de 

nieuwe talentrichting Economics & Social Business (E&SB) vraagt de nodige aandacht.  

http://www.stick2uganda.com/
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Financiële grondslagen 
 

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en de schulden opgenomen tegen de 

nominale waarden. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en 

passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.  

Bezoldiging bestuurders  
 

De bestuurders van de stichting genieten geen beloning voor de door hen uitgeoefende 

werkzaamheden. 

Personeel, ambassadeurs en vrijwilligers 
 

De stichting heeft geen werknemers in dienst. In het afgelopen jaar zijn de ambassadeurs 

van 2013, 2015, 2017 en 2019 van grote waarde geweest voor de stichting en haar 

activiteiten.  

Vreemde valuta 

 

De uit transacties in vreemde valuta voortvloeiende kosten en opbrengsten, respectievelijk 

vorderingen en schulden, worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum, 

respectievelijk balansdatum. Koersverschillen worden onder de financiële baten of lasten ten 

gunste respectievelijk ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 

 

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 

De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 

hebben. De verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. 
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Balans & Winst- en verliesrekening 
 
Op basis van de aanwezige gegevens is de jaarrekening samengesteld. Dit onder 

toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving en conform de 

verantwoordelijkheid die wij als stichtingsbestuur hebben. De toelichting is opgesteld door 

het bestuur van de stichting Stick2Uganda. 

De financiële verslaggeving in deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 

2019 en de vergelijkende cijfers per 31 december 2018:  

Balans 2019 2018 

      

Totaal vaste activa 0 0 

Vorderingen 0 1.251 

Nog te ontvangen bedragen 0 1.251 

Liquide middelen 22.865 17.484 

Kas  551  570 

ING 6.214 1.742 

Spaarrekening 20.000 15.171 

Totaal vlottende activa 26.765 18.734 

      

Totaal Activa 26.765 18.734 

      

Eigen vermogen 22.865 17.484 

Resultaat boekjaar 5.381 -1.250 

Totaal vaste passiva 22.865 17.484 

Overige vlottende passiva 650 1.250 

Rekening courant Cees Gouw 650 650 

Overige Vlottende Passiva 3.250 600 

Totaal vlottende passiva 3.900 1.250 

      

Totaal Passiva 26.765 18.734 

 

 

en de winst- en verliesrekening over het financieel jaar 2019, van 1 januari 2019 tot en met 

31 december 2019 inclusief vergelijkende cijfers over het financieel jaar 2018, van 1 januari 

2018 tot en met 31 december 2018. 
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W&V-rekening  2019 2018 

Project Oeganda Stick2Uganda CLV 2019 35.080 4.862 

Donaties Ambassadeurs  35.080 4.862 

Project Veenendaal Stick2Uganda CLV 2019 16.131 3.420 

Actiedag  14.803 0 

Valentijn actie 379 412 

Volleybal toernooi 910 1.075 

Verhalenbundels 39 1.933 

Overig 6.080 2.254 

Donaties Kerkgemeenschappen 371 211 

Particuliere donaties 5.709 2.043 

Totaal opbrengsten 57.291 10.536 

 
Projectkosten in Nederland 
Projectkosten Stick2Uganda CLV 2019 

 
 

38.640 

 
 

0 

Kosten reis S2U ambassadeurs  35.546 0 

Kosten voorbereiding S2U 3.094 0 

Projectkosten Veenendaal Stick2Uganda CLV 5.518 2.017 

Kosten CLV actiedag 4.895 0 

Promotiemateriaal 244 1.338 

Kosten overige acties 379 679 

Kosten verblijf Bestuur 
Reis- en verblijfskosten bestuursleden 

 
 

1.915 

 
 

5.886 

 
Projectkosten in Oeganda 

  

Projectkosten Oeganda 4.950 3.060 

Project Kayagulangi Masaka                               250 960 

Businessplan Awards Universiteiten Kampala 2.550 850 

Inzet project coördinator Julius 1.750 1.250 

Overige projecten 400 0 

 

Algemene Kosten 
Algemene Kosten 

 
 

886 

 
 

823 

Websitekosten 145 120 

Kosten bestuursvergaderingen 50 50 

Verzekeringen 201 199 

Relatiegeschenken 490 454 

Totaal Kosten 51.909 11.786 

 
EBITDA 

 
5.382 

 
-1.250 

Rente- & financieringskosten (-/-) 551 506 

Bankkosten 181 146 

Administratiekosten 370 360 

Rente- & financieringsopbrengsten (+/+) 4 15 

Rentebaten 4 15 

Resultaat voor belastingen 4.835 -1.741 

Netto resultaat 5.382 -1.250 
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Toelichting op jaarcijfers 

Toelichting op Balans 

Financiële vaste activa 

Er zijn in 2019 geen microkredieten verstrekt. 

Overlopende activa 

Er zijn uit 2018 geen vorderingen meer. 

Liquide middelen 

Kas en Spaarrekening 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 

stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. 

Ultimo 2019 bestaat de kas uit contanten in Ugandese shilling en Amerikaanse dollars. 

Eigen Vermogen 

Verloopstaat Eigen Vermogen 
Saldo 31 december 2018 17.484 

Positief resultaat  5.382 

Saldo 31 december 2019 22.865 

Het positieve resultaat 2019 van € 5.382 komt volledig ten goede aan het eigen vermogen. 

Overlopende Passiva 

Rekening Courant Cees Gouw 

De rekening courant inkomsten en uitgaven zijn bijgehouden en in de stichtingsboekhouding 

verwerkt zodat alle financiële activiteiten van de stichting zichtbaar zijn in de financiële 

verslaggeving. De in 2019 nog te ontvangen bedragen van, en nog te betalen bedragen aan 

Cees Gouw zijn verrekend met deze rekening courant rekening. In 2019 heeft de stichting 

nog een kleine schuldpositie aan Cees Gouw die in 2020 wordt afgewikkeld. 

Overige Overlopende Passiva   

Specificatie overlopende passiva 3.900 

Rekening courant Cees Gouw 650 

Vooruitgeschoven bedragen reis 2020 3250 
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Toelichting op Winst- en Verlies rekening 

Verklaring donaties projecten Stick2Uganda CLV 2019 

Project Stick2Uganda CLV 2019 35.080  

Project Veenendaal Stick2Uganda CLV 2019 16.131  

 

Project Stick2Uganda CLV 2019 

In 2019 hebben 23 Stick2Uganda CLV ambassadeurs 2019 en 5 begeleiders een reis naar 

Oeganda gemaakt. Elke ambassadeur doneerde €1.400 voor deze reis. De insteek is dat 

deze donaties de onkosten die samenhangen met de S2U reis dekken. 

 

Project Veenendaal Stick2Uganda CLV 2019 

Actiedag  

De opbrengsten gerelateerd aan de actiedag, gehouden op 24 mei 2019 op het CLV, komen 

uit de talloze kleine acties die de CLV leerlingen hebben opgezet. De totale opbrengsten 

verbonden aan de actiedag bedragen € 16.131 

 

Valentijn actie CLV 

Met Valentijn is op het CLV een actie georganiseerd waarbij lolly’s zijn verkocht. De 

opbrengsten van de acties zijn geheel gestort op de bankrekening van Stick2Uganda. 

 

Volleybal toernooi 

Op vrijdag 5 april 2019 hebben S2U en het CLV in samenwerking met de sponsors Ditters 

Makelaars en deMaes Gastvrij catering voor de derde keer een benefiet volleybal toernooi 

georganiseerd. De opbrengsten komen geheel ten goede aan Stick2Uganda. Onderdeel van 

het toernooi is dat er een Afrikaans buffet voor alle deelnemers wordt geserveerd. 

 

Verhalenbundels 

Ook in 2019 heeft Stick2Uganda verhalenbundels ‘En zo is het gekomen’ verkocht. De 

bundel is samengesteld door drs. W. de Vos (rector-bestuurder CLV). De gehanteerde prijs 

is € 6 per stuk (excl. verzendkosten).  

 

Overige Donaties 

Overige Donaties 6.080 

Donaties kerkgemeenschappen          371  

Particuliere donaties 5.709  
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Donaties kerkgemeenschappen 

Betreft een donatie van de PKN kerk te Poortugaal. De donatie is de opbrengst van een 

collecte.  

Particuliere donaties                                                                                                               

Dit zijn donaties i.v.m. de voorbereiding reis oktober 2019. Verder zijn er diverse particuliere 

donaties binnengekomen. Dit jaar gekoppeld aan een verjaardag actie, de Oegandese koffie 

en een doneeractie. 

Verklaring projectkosten in Nederland  

In 2019 is voor €38.640 aan projectkosten gedefinieerd. De kosten zijn als volgt uitgesplitst: 

Projectenkosten Stick2Uganda CLV 2019 

Kosten reis S2U/CLV ambassadeurs 2019 38.640 

Kosten reis S2U/CLV ambassadeurs 2019 35.546 

Kosten voorbereiding S2U  3.094 

Projectkosten Veenendaal Stick2Uganda CLV 5.518 

Kosten CLV actiedag 21 april 2019 4.895 

Promotiemateriaal 244 

Kosten overige acties 379 
 

Hieronder is een uitsplitsing en toelichting op verschillende onderdelen opgenomen. 

Kosten reis S2U/CLV ambassadeurs 2019 35.546 

Vliegtickets 16.994 

Vervoer en verblijf Oeganda 11.609 

Overig (maaltijden, water e.d.) 6.943 

Kosten voorbereiding S2U 3.094 

Vervoer en verblijf Oeganda 2.594 

Overig 500 

  

De voorbereiding S2U komt terug als donatie. Cees Gouw en Jonathan van Schoonhoven 

hebben in de periode juli/aug in Oeganda gereisd en hebben daar inhoudelijk de reis van de 

ambassadeurs Stick2Uganda CLV 2019 voorbereid. 

Projectkosten Veenendaal Stick2Uganda CLV 

Projectkosten Veenendaal Stick2Uganda CLV 5.518 

Kosten CLV actiedag 24 mei 2019 4.895 

Promotiemateriaal 244 

Kosten overig acties 379 
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Voor de organisatie van de actiedag zijn kosten gemaakt. De kosten bestaan voor € 2.500 

uit verzorgde drum- en danslessen. Daarnaast is voor de actiedag een glowgolf, trampoline 

activiteit bij The Maxx georganiseerd, die heeft € 2.140 gekost. 

Het restant betreft overige kosten om de actiedag in goede banen te leiden, zoals een  

vergoeding voor gastsprekers en een presentje voor de vrijwilligers etc. 

Alle kosten promotie hangen samen met de aanschaf van banners. De kosten overige acties 

zijn met name onkosten die samenhangen met de organisatie van Valentijn en het 

benefietvolleybaltoernooi.  

Kosten verblijf bestuur 

Voorzitter Cees Gouw is in de zomer van 2019 afgereisd naar Oeganda om contacten met 

projectcoördinator Julius Buteraba en de fam. Kayagulangi in Masaka aan te halen. Het doel 

van deze reis was om de (financiële) voortgang van bestaande projecten te beoordelen en 

om nieuwe projecten en projectlocaties te bekijken voor de reis in oktober. De gemaakte 

kosten kunnen als volgt worden uitgesplitst: 

Kosten verblijf bestuur 1.915 

Ticket, visum 1.145 

Overig                 760 

  

Verklaring projectkosten in Oeganda 

In 2019 heeft S2U in de zomer nieuwe projectlocaties bezocht. Daarnaast zijn de bestaande 

projecten tegen het licht gehouden. Hieronder is daarvan een overzicht opgenomen. 

 

Projectkosten in Oeganda 
 

Projectkosten Oeganda 4.950 

Project Kayagulangi Masaka                               250 

Businessplan Award Universiteiten in Kampala 2.550 

Inzet project coördinator Julius 1.750 

 

Project Kayagulangi Masaka                                           250 

In 2015 is een intensieve samenwerking gestart met de fam. Kayagulangi. De familie heeft 

een eigen koffieplantage. De stichting ondersteunde al het irrigatieproject van de fam. 

Kayagulangi. In 2018 heeft S2U de plaatsing van een watertank t.b.v. de kippenfarm 

bekostigd. In 2019 is een start gemaakt met het drogen, branden en verkopen van de koffie 

voor Nederland  
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Businessplan Award Universiteiten Kampala                   2.550 

S2U heeft in 2017 voor de eerste keer een businessplan award op Multitech Business 

School uitgereikt. Na het succes van 2018, zijn we dit in 2019 gaan vergroten en hebben we 

nauwe contacten met de Universitaire Economie faculteiten van KIU en IUIU. Inmiddels 

reiken wij businessplan awards uit bij IUIU, KIU en Multitech Businessschool. 

Inzet projectcoördinator  Julius Buteraba  1750 

In 2017 is S2U gaan samenwerken met Julius Buteraba. Hij is onze contactpersoon in 

Oeganda. De kosten zijn onkosten vergoedingen voor verrichtte werkzaamheden zoals het 

bezoeken en begeleiden van de businessplan winnaars, het bezoeken van projecten en het 

onderhouden van contacten. 

 
Algemene kosten 

 

 

Algemene Kosten 
Algemene Kosten 

 
 

886 

Websitekosten 145 

Kosten bestuursvergaderingen   50 

Verzekeringen 201 

Relatiegeschenken 490 

 

Websitekosten 

Dit zijn de website kosten voor het “wix account”. 

Kosten bestuursvergaderingen 

In december 2019 is er een bestuursvergadering geweest in Veenendaal.  

Verzekeringen 

Betreft de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. 

Relatiegeschenken 

Dit betreft o.a. presentjes voor de CLV ambassadeurs. 
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Rente- & financieringskosten 

Rente- & financieringskosten (-/-) 551 

Bankkosten 181 

Administratiekosten 370 

Rente- & financieringsopbrengsten (+/+) 4 

Rentebaten 4 

 

Bankkosten 

Dit zijn de kosten voor de bankrekening.  

Administratiekosten 

Betreft kosten voor het boekhoudsysteem. 

Rentebaten 

Dit is de rente gegenereerd op de spaarrekening. 
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Contactinformatie 
 
Voor informatie of vragen over onze huidige en toekomstige projecten en activiteiten kunt u 

onze website bezoeken of contact zoeken met onze bestuursleden: 

 

Cees Gouw 

Voorzitter 

Tel 0318-485574 

c.gouw@planet.nl 

 

Denise van der Does-
Diepeveen 

Secretaris 

Tel 06-31163227 

Denise_diepeveenp@msn.com 

 
 
 

Paul van Zijderveld 

Penningmeester 

Tel 06-15384684 

pljvz@hotmail.com 

 

Floor van der Kemp 

Algemeen bestuurslid 

Tel 06-11004086 

vdkemp@kabelfoon.nl 

 

Hielke Wynia 

Algemeen 
bestuurslid 

Tel 06-45634989 

h.wynia@clv.nl 

 

Britt Hoencamp 

Algemeen bestuurslid 

Tel 06-83688514 

britthoencamp@hotmail.com 

 

Jonathan van Schoonhoven 

Algemeen bestuurslid 

Tel 06-11601707 

Jonathan.van.schoonhoven@hotmail.com 

 

 

Bedrijfsgegevens 
Stichting Stick2Uganda 

Valkseweg 19 
6741 ZK Lunteren 

Tel 0318-485574 

KvK 57442614 

Rek nr. NL70INGB0008200886 

www.stick2uganda.com 

 

 

 


