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1.ALGEMEEN
De VZW Vrienden van Afrika heeft tot doel, met uitsluitsel van elk winstoogmerk :
-Het ondersteunen van school- en kindvriendelijke projecten in ontwikkelingslanden met de nadruk
op projecten in Afrika.
-Het realiseren van structurele en duurzame investeringen in het Zuiden door middel van financiële
tegemoetkoming en advies aan (school)projecten, zodat kansarme kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
-Het optimaliseren van hygiëne en medische bijstand bij projecten in achtergestelde gebieden en in
ontwikkelingslanden.
2.TERMIJN en BEGROTING
Dit beleidsplan is uitgeschreven voor een periode van 3 jaar ( 2018-2021) en heeft als doelstelling de
bouw van een basisschool , incl. kleuteropvang in Ifakara, Tanzania.
Het betreft de bouw van 5 klaslokalen, een keuken en administratiegebouw en de inrichting van deze klassen
(meubilair en educatief materiaal)
De begroting voor dit globaal project is als volgt voorzien :
2018 : 15.000
2019 : 10.000
2020 : 7.000
3.MISSIE en VISIE
Educatie en opvoeding is een geboorterecht. Elk kind heeft een uniek potentieel. Wij zien het als de taak van
opvoeders en leraren om dit potentieel te ontwikkelen , zodat ieder zijn bijdrage kan leveren aan de
maatschappij en op die manier zijn land verder kan uitbouwen en verrijken op alle niveaus.
Het is onze missie om kleinschalige projecten te ondersteunen en verder uit te bouwen met de focus op
onderwijs. Hierbij hechten wij waarde aan transparantie naar sponsoren en de goede opvolging van de
projecten. Uiteraard is een goed contact met de plaatselijke verantwoordelijke essentieel.
4.DOELSTELLING
De doelstelling is om kleine projecten te financieren. Projecten die goed geleid worden en waarbij vooral de
opbouw van een schoolstructuur centraal staat. Opleiding in achtergestelde gebieden is in vele Afrikaanse
landen cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het land. We kijken daarbij ook niet naar 1 land doch richten
ons vooral naar de vraag doch ook naar de mogelijkheden, het plaatselijke bestuur en de strikt mogelijke
opvolging van het project. Gelukkig kunnen wij bij onze werking rekenen op de steun van de overheid, van
NGO’s, van scholen en bedrijven en ook van tal van particulieren.
5.HUIDIGE SITUATIE
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Mr. Godlove Nyagawa, geboren in Ifakara, trekt zich het lot aan van de rurale bevolking. Hij is opgeleid in
Engeland (University of Heddersfield) en hij kent intussen de Europese gebruiken. Het is zijn streven om de
jeugd in dit gebied een kansrijke toekomst te geven. Dit doet hij door middel van het geven van computerles
aan studenten die tegen een kleine vergoeding hun studie kunnen verder zetten. Ook is hij medeoprichter van
een lokaal weeshuis
In 2013 is hij gestart met de opbouw van een schooltje in het centrum van Ifakara, Kilombero Imhotep Nursery
& Primary school. Tot 2017 werd er nog les gegeven in de buitenlucht, maar in het afgelopen jaar zijn er met
behulp van donaties (Vrienden van Afrika) lokalen afgewerkt, is er een buitenmuur gebouwd en is gestart met
de opbouw van de keuken. Om de erkenning van de overheid te bewerkstelligen, zijn er nog een aantal zaken
die afgerond moeten worden. Het plaatsen van ramen en deuren, bouw van extra toiletten, afwerking van de
speelplaats, aanschaf van meubilair en schoolmateriaal
6.ACTIVITEITEN VAN DE ORGANISATIE
De organisatie is aanwezig op diverse evenementen en aangesloten bij diverse organisaties zoals :
-De warmste week van Vlaanderen (einde jaar en organisatie van studio Brussel)
-Presentaties in scholen voor de promotie en uitleg van haar projecten
-Stand op een beurs voor ontwikkelingswerk in de gemeente Essen(B)
e
-Lid van de 4 Pijler en Goede doelen Vlaanderen
.
7.DE ORGANISATIE
Vrienden van Afrika is een VZW (vereniging zonder winstoogmerk) naar Belgisch recht en in 2017 opgericht.
Omdat de VZW gevestigd is in België kan/kon er geen erkenning verkregen worden vanwege CBF Nederland
doch kregen wij wel een ANBI goedkeuring vanwege de Nederlandse belastingdienst.
e
De VZW en haar werking is erkend als 4 Pijlerorganisatie Vlaanderen en Goede Doelen Vlaanderen en tevens
erkend als ontwikkelingsorganisatie bij de Gemeente Essen.
Ingeschreven bij de KVK (Antwerpen) onder nummer 0636.737.989
De VZW geeft minimaal 3x per jaar een nieuwsbrief uit, heeft een eigen website www.vriendenvanafrika.be
en is bereikbaar via mail op info@vriendenvanafrika.be
Het postadres is : Velodreef 76 , 2910 Essen (B)
Het bestuur bestaat uit volgende personen met bijhorende functies :
Michel Van den Bulck (B)
Guy Van den Broek (B)
Michel Nelen (B)
Jozef Nuytemans (B)
Geert Vandekeybus (B)
Willy Anthonissen
Janne Carlier

voorzitter en secretaris
ondervoorzitter
penningmeester
lid
lid
lid
lid

Het bestuur werkt onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alle uitgaven boven
250,- euro moeten ondertekend worden door 2 bestuursleden. De controle hiervan is eveneens geregeld via de
bankinstelling.
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De VZW werkt met vrijwilligers die men zal begeleiden tav het project dat hun voorkeur draagt. De VZW zal
enkel vrijwilligers aanvaarden na een screening en goede afstemming met de projectleider ter plaatse.

8.WERVEN VAN GELDEN
De bedragen welke verkregen worden via donateurs (bedrijven of particulieren) worden enkel gebruikt voor de
projecten die lopend zijn en die financiële ondersteuning behoeven.
Voordat deze bedragen worden overgemaakt dienen de verantwoordelijken ter plaatse een budget in te
dienen en moet voor de opvolging een strak plan opgevolgd worden (bv doorgave foto’s van de
werkzaamheden)
Het ingediende budget wordt besproken op een bestuursvergadering en ook daar beslist en opgenomen in de
notulen van de vergadering. Normaal vinden er 3 bestuursvergaderingen en 1 algemene vergadering plaats per
jaar.
Beslissingen moeten bij meerderheid goedgekeurd worden.
Donateurs krijgen een ontvangstmelding bij het overmaken van een bedrag met toelichting waarvoor de VZW
dit bedrag zal aanwenden, zij worden opgenomen in de verzendlijst van onze nieuwsbrief en krijgen inzicht in
het jaarverslag dat medio maart van elk jaar verschijnt.
De VZW werft via diverse kanalen zoals scholen, bedrijven, overkoepelende NGO’S en particulieren.
De logo’s van scholen, bedrijven en NGO’s worden na overleg opgenomen in de website van de VZW
Beheer en besteding van de gelden
De VZW heeft normaal geen eigen vermogen en het is ook niet de bedoeling dit op te bouwen. Normaal zal
gewerkt worden naar de afwerking van bepaalde projecten. Is er toch een vermogen dat door omstandigheden
werd opgebouwd dan zal de VZW dit als goede huisvader beheren en gebruiken als buffer bij tegenvallende
opbrengsten in de toekomst.
9.FINANCIELE GEGEVENS

De VZW heeft een rekening bij KBC Belgie
BIC-code KREDBEBB

Verwachte inkomsten
Verwachte uitgaven
Giften en donaties
Diverse acties en subsidies
Administratieve kosten
Overige kosten

onder nummer BE10 7360 1850 1604 en met

2018
15.000
12.000
10.000
5.000
500
750

2019
12.000
10.000
8.000
4.000
500
750

2020
12.000
7.500
8.000
4.000
500
750

Fiscale aftrekbaarheid België : voor alle giften boven 40,-euro is dit geregeld via het OSJ Steunfonds

Fiscale aftrekbaarheid Nederland : goedkeuring belastingdienst onder nr.8256 12 032
Verdere info hierover op onze website
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2020

opmaak einde 2020

Genormaliseerd schema van de staat van de ontvangsten
en uitgaven
UITGAVEN
Bankkosten
Overdrachten Tanzania
Bezoldigingen

BEDRAG ONTVANGSTEN
113,32 overdracht jaar

Publiciteit

0,00 Diverse inkomsten

1000

Subsidies

900

0,00 Donaties

7923,75

280,04 Kon.Boudewijnstichting

Overdracht jaar
Doorboeking
verenigingen

0,00 Rechtzettingen
Aangesloten
10804,25 verenigingen

Totale uitgaven

19956,93 Totale inkomsten

Activa

24,31

8759,32 Schenkingen

Administratiekosten
Kosten ter plaatse

BEDRAG

516,63
500
9875

20739,69

78,76

Toelichting op staat van baten en
lasten
De toelichting wordt duidelijk in het rekeningoverzicht van de VZW bij
KBC bank
waarbij alle posten duidelijk vermeld staan
Er waren geen uitzonderlijke posten en/of opmerkingen
De uitgaven staan steeds in verhouding tot de baten
De jaarrekening wordt medio maart van het volgende jaar voorgelegd aan de
Griffie van
de Kamer van Koophandel te Antwerpen(B)
Rechtsgeldig
ondertekend
Michel Van den Bulck

Michel Nelen
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