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Aan onze bestuursleden 

Strategische hoogtepunten 
Een paar ontwikkelingen op het gebied van strategie zijn een sterkere verbinding met 

andere organisaties op het gebied van expertise, het delen van kennis tussen districten en 

landen. Daarnaast willen we ons eerst concentreren op twee districten, Mangochi en het 

district Balaka in Malawi. We focussen ons op een volledige dekking van beide districten 

met fietsambulances en werkplekken in de komende jaren. 3 dorpen, één ambulance. 

Daarnaast denken we in oplossingen voor het financieren van onze projecten door sociaal 

ondernemerschap, zoals de verkoop van kippen en opzetten van naaiateliers en bakkerijen 

en kleine shops. Dit in samenwerking met onze partnerorganisatie Butterfly Foundation 

International en lokale organisaties. 

 

Financiële hoogtepunten. 
We zijn dankbaar voor de voortdurende steun van een groot deel van onze sponsors, dit is 

een basis om stap voor stap met geduld te groeien. Onze ambitie om jaarlijks op basis van 

EURO 100.000 aan inkomsten onze projecten te financieren en te stabiliseren is ook dit jaar 

gelukt waarvoor we zeer dankbaar zijn. 

 

Hoogtepunten organisatie 
In 2020 werden er ondanks de Covid19 situatie toch een aantal distributie evenementen 

georganiseerd, ook mochten we samen met de organisatie Wilde Ganzen samen een 

kleinschalig, economie stimulerend project op starten.  

Kijken naar de toekomst 
Wij hebben vertrouwen op een gestage groei van onze organisatie met haar doelen.  

Prisca Mandoloma is inmiddels per 1-1-2021 de vrouwelijke voorzitter geworden van T4T, 

Ricky Mwenyewe is de vice voorzitter, zodat de aansturing meer uit Malawi zal komen en de 

Nederlandse bestuursleden faciliteren waar nodig. 

 

 

 

Prisca Mandoloma     Berend van der Weide 

Voorzitter     Bestuurslid - adviseur 

Samenwerking 
met lokale 
organisaties 
zoals CISER in 
Mangochi Malawi 
begint haar 
vruchten af te 
werpen.  

 

Niet alleen lokale 
kennis 
uitwisseling 
brengt ons naar 
een hoger 
niveau, maar het 
is zelfs grens 
overschrijdend 
zoals met de 
universiteiten in 
Malawi en 
Nederland 
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Jaarrekening 
 

Publicatieplicht en standaardformulier fondsenwervende instelling 

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet gegevens publiceren op een 

eigen website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een 

brancheorganisatie. Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om 

standaardformulieren te gebruiken. 

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in de publicatieplicht voor ANBI’s, maar 

ANBI’s met een bepaalde minimumomvang moeten voortaan gebruik maken 

van standaardformulieren om te voldoen aan de publicatieverplichting. Het gaat 

o.a. om ANBI’s die actief geld of goederen werven onder derden 

(fondsenwervende instelling), en waarvan de baten in het betreffende boekjaar 

meer dan € 50.000 bedragen.  

Derhalve nemen we dit formulier ook op in deze jaarrekening/verslag. 
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Resultaten en balans 
Overzicht van de financiële situatie. 
 

• Inkomsten en uitgaven  2020 

Financiële situatie  31-12-2020 
 
 
 

 Werkelijk 

 2018 % 2019 % 2020 % 

       
Ontvangsten 38.630 100% 113.052 100% 113.474 100% 

       
Uitgaven       
Overhead 2.678 7% 7.801 7% 11.373 7% 
Banktransfer     5.234 5% 
Malawi 19.713 51% 68.628 61% 61.617 54% 
Gambia 15.105 39% 14.427 13% 7.323 6% 
Zambia 1.971 5% 3.099 3% 7.948 7% 
Zimbabwe 2.561 7% 11.871 11% 3.280 3% 
Uganda 3.691 10% 9.540 8% 6.283 6% 
Benin 1.640 4% 1.206 1% 300 1% 
Ghana 442 1% 0 0% 0 0% 
Diversen 0 0% 0 0% 898 1% 
Total 47.800 92% 117.077 124% 104.256 104% 

       
Overschot -9.170 -24% -4.025 -4% 9.218 8% 

       
ING-bank       
Begin  13.470  4.300  275  
Einde 4300  275  1.406  
Mutatie -9.170   -4.025   1.131   
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Werkelijk – Budget 2020 in euro’s 

 
 
 

 Werkelijk  Budget  verschil 

 2020 %  2020 %    

        
Ontvangsten 113.474 100%  100.000 100%  13.474 

        
Uitgaven        
Overhead 11.373 10%  7.000 7%  -4.373 
Banktransfer 5.234 5%     -5.234 
Malawi 61.617 54%  65.000 65%  3.383 
Gambia 7.323 6%  14.000 14%  6.677 
Zambia 7.948 7%  5.000 5%  -2.948 
Zimbabwe 3.280 3%  2.500 3%  -780 
Uganda 6.283 6%  5.000 5%  -1.283 
Benin 300 1%  1.000 1%  700 
Diversen 898 1%  500 1%  -398 
Total 104.256 92%  100.000 100%  -4.256 

        
Overschot 9.218 8%  0 0%  9.218 
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Opmerkingen Jaarrekening 

Kosten overhead 
De bestuursleden ontvangen geen salaris. De vliegtickets worden door henzelf betaald. 

De volunteersfees van onze fieldofficers vallen hier wel onder. 

Vorderingen en bezittingen 
In het jaarverslag zijn vorderingen of activa geregistreerd met betrekking tot grondaankoop 

en een voorschot op vrijwilligersvergoedingen in Malawi. Er is slechts één bankrekening 

waarop het geld wordt ontvangen. Het geld wordt rechtstreeks aan onze projecten besteed 

om maximale efficiëntie te bereiken. 

 

Continuïteit van de stichting 
We zijn op zoek naar duurzame bronnen in de ontwikkelingslanden zelf om te voorkomen 

dat projecten afhankelijk zijn van bronnen in Europa. We werken aan grensoverschrijdende 

kleine sociale bedrijven, zoals tweedehands kleding, kippenboerderijen en bakkerijen. Het 

belangrijkste in die sociale bedrijven is mensen kennis bijbrengen voor het ontwikkelen van 

hun vaardigheden en winst maken voor de financiering van de projecten. Daarnaast 

vanzelfsprekend delegeren van taken- en bevoegdheden naar deskundigen zoals Ricky 

Mwenyewe en Prisca Mandoloma. Met ingang van 1 januari 2021 is het voorzitterschap over 

gedragen aan Prisca Mandoloma en als vice voorzitter Ricky Mwenyewe uit Malawi om 

steeds meer de verantwoordelijkheid in Afrika neer te leggen. De voormalige voorzitter 

adviseert haar waar nodig. 

Schulden 
De stichting heeft kortlopende schulden. Die bestaan uit een crediteurensaldo van 2.000 

euro en een schuld aan het bestuur die een lening ter hoogte van 2.000 euro  heeft 

verstrekt. 

 

Analyse Afwijkingen Werkelijk in ontvangsten en uitgaven  

 

Wij hebben geïnvesteerd in fieldofficers middels uitbreiding, maar ook qua onderwijs en  

veiligheid van woonomstandigheden. Dit is de grootste afwijking. Daarnaast hebben wij de 

banktransferkosten vermeld die duidelijk naar beneden moeten worden gaan bijgesteld. Het 

internationale bankverkeer via de normale “wiretransfers” is een zeer dure methode. In de 

adviezen van de kascommissie komt dit ook naar voren. 

Niet alleen geld 
investeren in 
projecten is 
belangrijk.

Empatisch zijn, 
luisteren, onderwijs 
en continu 
verbeteren zijn een 
must om te kunnen 
helpen op lange 
termijn op een 
duurzame wijze. 



Pg. 10  Opmerkingen Jaarrekening 
   

 

 

 

 

Onderwerpen die aandacht verdienen. 

 
De focus van de stichting transport4transport ligt op het kopen, distribueren, monitoren en 

onderhouden van fietsambulances in Centraal-Afrika. Door samenwerking met lokale 

Afrikaanse organisaties willen we verbindingen leggen om onze kennis op andere gebieden 

te vergroten. We zijn druk bezig om de effectiviteit van onze ambulances te meten via een 

web gebaseerd controlesysteem dat door een softwaresponsor voor onze organisatie is 

ontwikkeld. Naast de GPS-informatie van het dorp waar de ambulance is, vragen we 

dorpscommissies om ons gebruikersinformatie te verstrekken die we in ons systeem kunnen 

opslaan. Dit is belangrijk om onze sponsoren en stakeholders het effect van de 

fietsambulances te laten zien. 

 

Tevens is het plan om via een drone de dorpen in kaart te brengen en ook medische 

goederen, danwel medicijnen te vervoeren in overleg met lokale ziekenhuizen. Dit in 

samenwerking met de Universiteit Twente, Drone Team Twente. 
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Kascontrole commissie 

1.1 Verklaring van de kascontrole commissie 
1.2 Adviezen 

 

Verklaring van de kascontrole commissie 
 
Ondergetekende 
 
Robert Niezing     Berend van der Weide 
Keverkleuven 29    Planetenlaan 87 
9403 ZD Assen     9405 PB Assen 
 
 
 
Verklaar hierbij alle documenten en documenten die hiermee verband houden te hebben 
gecontroleerd en goedgekeurd tot het boekjaar voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 
december 2020 en de balans per 31 december 2020 van de stichting Transport4transport in 
Assen. 
 
De kascontrole commissie verzoekt de vergadering om de penningmeester voor het 
financieel beleid over de periode 01-01-2020 tot 31-12-2020 decharge te verlenen. 
 
Assen, 31 mei 2021 
 
Namen en handtekeningen 
 
Robert Niezing :    

 
Berend van der Weide:             
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Adviezen 
 

De kascommissie adviseert om de verslaggeving op projectniveau door te voeren.  

Inmiddels is dit doorgevoerd per 1-1-2021 via het boekhoudpakket E-boekhouden in de 

Cloud. De adviezen van de vorige jaarrekening zijn inmiddels opgevolgd. 

 

Wij adviseren om via een partner van de organisatie Partin, gelden over te maken naar 

Malawi om de bankkosten drastisch te verminderen. Inmiddels is er al contact geweest om 

een account te openen.  
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Contact informatie 
 

 

Prisca Mandoloma 
Voorzitter 
Tel +265888370272 
Mail primandohiman2006@googlemail.com 

  

 

Ricky Mwenyewe 
Vice voorzitter 
Tel +265999345045 
Mail ricfiga@gmail.com 

  

 

Robert Niezing 

Secretaris 

Tel +31621807410 

Mail robertniezing@hotmail.com 

 

 

  

 

Arjan Kolkman 

Bestuurslid 

Tel +31651808330 

arjankolkman@planet.nl 

 

  

 

André Scheper 
Penningmeester 
Tel +31649135958 
Mail a.scheper64@gmail.com 

  

 

Berend van der Weide 
Fondsenwerving – projectleider 
Tel +31683793571 
Mail bvdweide@transport4transport.nl 
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Stichting Transport4transport 

Postbus 50023  
9400 LA ASSEN 

Tel +31683793571 

info@transport4transport.nl 

www.transport4transport.nl 

 

Wij zijn lid van de organisatie www.partin.nl 
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Luke Chinoko, fieldofficer in Mzimba district Malawi, legt de werking uit van een 
fietsambulance en hoe het te onderhouden. 
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Voor meer informatie over onze activiteiten verwijzen wij u graag door naar onze website. 
www.transport4transport.nl 


