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Stichting   H o m e   S w e e t   H o m e

ANBI nr. 57.024 KvK nr. 17.22.66.90

J a a r v e r s l a g 2022

het jaarverslag is samengesteld uit de volgende onderdelen:

Balans per 31 december

Exploitatie overzicht

Algemene toelichting

Contactadres Home Sweet Home in Nederland.
Honthorstlaan 11   1816TA  Alkmaar

www. homesweethomeuganda.nl banknr. NL73RABO 0122 8824 15

Adres Home Sweet Home:
Butema village, Buzika town,  Njeru Town counsel,  Buikwe district,  Uganda.
Postadres : HSH Suzan Otim - den Hertog,     PO Box 813, Jinja, Uganda.

 

Samenstellingsverklaring
Aanlevering gegevens en informatie en samenstelling financieel jaaroverzicht

secretaris, voorzitter, penningmeester, 
R.H. Buizer A.M. v.d. Kooij C.H. Botter

Kascommissie: T. Tanis en M. Bronda

info@ homesweethomeuganda.nl

mailto:info@%20homesweethomeuganda.nl
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Balans incl. winstbestemming   31-12-21 31-12-22

ACTIVA
Materiële Vaste Activa 

Terrein / Compound Uganda € 17.500 *1 € 17.500

Gebouwen (Woonhuis, Zorgboerderij en Gastenverblijf € 150.000 *1 € 150.000

Financiele vaste activa (> 1 jarige leningen (pensioenbelegging) € 17.000 *2

Totaal Vaste Activa € 167.500 € 184.500

Liquide Middelen
ABN AMRO Rekening Courant  €         3.120  €              289 

RABO Rekening Courant  €       11.664  €           6.824 

RABO Spaarrekening  €       96.996  €         98.000 

Vlottende Financiele vaste activa (< 1 jarig leningen (pensioenbelegging)  €         11.030 *2

Totale Liquide Middelen  €     111.780  €       116.143 

TOTAAL ACTIVA  €     279.280  €       300.643 

PASSIVA

Eigen Vermogen:
Herwaarderingsreserve Terrein/Gebouwen € 167.500,00  €       167.500 

Pensioenverplichting  €         28.030 

 €   195.530,00 

Bestemmingsreserve 2022 Algemeen  €       26.780  €                 -   

Bestemmingsreserve Weeshuis/Daycare 2022  €       60.000  €         75.113 

Bestemmingsreserve Zorgboerderij 2022  €       25.000  €         30.000 

Totaal Eigen Vermogen  €     111.780  €       105.113 

TOTAAL PASSIVA  €     279.280  €       300.643 

1*  Vanaf 2021 ook de financiële registratie van de compound (terrein en gebouwen) toegevoegd.1*   

Registratie tegen aanschafwaarde, gekapitaliseerde bouwkosten, tussen 2010 -2015;  

er wordt geen afschrijving/herwaardering gepleegd.

2*  Vanaf september 2022 hebben we een pensioenplan voor Suzan ingesteld, met een beginpositie van EUR 25.000,=

Belegging kapitaal in kortlopende leningen met een sociaal karakter en een deel in vastgoedfondsen.

De stichting boekt deze titels binnen de rubriek Financiële vaste activa,
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Exploitatie rekening

2021 2022

Beheerskosten Nederland

Algemene en bestuurskosten  €         -346  €                   -580 

Juridisch advies

Bankkosten en betalingsverkeer  €      -1.265  €                -1.375 

Rentebaten  €                        6  €               8 

Totaal beheerskosten Nederland  €      -1.611  €    -1.605  €                -1.955  €       -1.947 

Opvang, Mama&Me en daycare

Baten: Donaties, acties  €               78.035  €    102.510 

Kosten management Oeganda  €    -11.222  €              -11.866 

Verzekeringen management Oeganda  €      -5.470  €                -5.470 

loonkosten medewerkers  €      -8.257  €              -11.784 

Exploitatiekosten totaal  €    -26.506  €              -40.179 

afschrijving auto en reparaties, onderhoud  €    -15.100  €              -12.000 

Totaal kosten weeshuis en daycare  €              -66.555  €     -81.299 

Resultaat opvang, Mama&Me en daycare  €   11.480  €      21.211 

Zorgboerderij

Baten: Donaties, acties, bijdragen  €               33.253 € 25.985

Exploitatie kosten totaal  €    -20.147  €              -18.505 

loonkosten medewerkers  €      -3.539  €                -5.382 

Totaal kosten zorgboerderij  €              -23.686  €     -23.887 

Resultaat zorgboerderij  €     9.567  €        2.098 

Totaal Exploitatieresultaat  €   19.442  €      21.362 

 De projecten vanuit  HSH zijn:
Pleeggezin en onderwijs project(15 kinderen)
Ondervoedingsproject (Mama & Me)
Zorgboerderij

De exploitatie van de Zorgboerderij wordt apart vermeld in de balans en de resultatenrekening.

In 2022 hebben we noodgedwongen een auto moeten vervangen en reparaties laten uitvoeren
We hebben het Mama &Me project verder uitgebreid met o.a. Farming “God’s way”

In 2022 zijn we gestart met een investering voor opbouw van een pensioen t.b.v. Suzan & Zenon.
Belangrijk om te weten dat dit kortlopende leningen zijn voor sociale projecten met een looptijd van 6 maanden
Tot 3 jaar. Constante herinvestering geeft ons controle over het rendement van de gekapitaliseerde waarde door de jaren heen.

Ook wij zien flinke kostenstijgingen vanwege inflatie in Uganda, gelukkig zijn de donaties in 2022 gestegen en konden we
de projecten verder continueren.

De jaarrekening is goedgekeurd met decharge door kascommissie en vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 februari 2023

toename exploitatie kosten voornamelijk toe te wijzen aan hogere loonkosten, hoge inflatie en  toename schoolkosten (voortgezet onderwijs), extra 
levensonderhoud kosten kinderen (opvanghuis en Mama & Me)
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