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1.

Bestuursverslag

1.1 Oprichting en doelstelling
Stichting Friends of Interlakes is per 24 juni 2010 opgericht, en heeft de volgende
doelstellingen:
•
•

Binnen het kader van christelijk getuigenis goed onderwijs bieden aan kinderen
uit de omgeving Bishoftu (Debre Zeit) in Ethiopië.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

1.2 Bestuurssamenstelling
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting; de vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Het Bestuur bestaat uit de volgende personen:
M. de Beer
Mevr. A. Hofman
L. T. Veldman
G.M. Gerritsen
P.J. Kleinjan
Th. Meerkerk

Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid

1.3 Activiteiten
Directie Interlakes International School Plc, Ethiopië
In 2018 was het duidelijk geworden dat Siebe en Danielle niet langer door zouden gaan als managers
van Interlakes International School Plc. In maart 2019 zijn Siebe en Danielle vertrokken richting
Nederland. Inmiddels was er gelukkig al wel in de vacature voorzien in de personen van Arie en Arda
Maasland. Nadat Arie en Arda Maasland eind 2018 een keer op Interlakes waren wezen kijken is
veelvuldig overleg geweest. Besloten werd om Arie en Arda aan te stellen om leiding te geven aan
Interlakes International School Plc. Arie en Arda zijn in mei 2019 vertrokken naar Ethiopië en hebben
zich in de loop van 2019 ingewerkt.

Subsidies , giften etc.
Giften werden ontvangen van kerken, scholen, bedrijven en particuliere personen.
Veel steun werd ontvangen van de Hervormde Gemeente in Hardinxveld-Giessendam en de
timmerploeg uit deze gemeente. Sponsors en donateurs maakten het mogelijk dat ook kinderen van
arme ouders onderwijs op Interlakes International School kunnen volgen.

Verslag Interlakes International School in Debre Zeit (Ethiopië)
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Management
In maart is Siebe van de Bij teruggetreden als General Manager van de school. Arie Maasland is
aangetrokken als directeur. In het eerste kwartaal van 2019 is hij in Ethiopië op bezoek om in
verband met de overdracht een aantal zaken te regelen.
In mei 2019 is Arie Maasland samen met zijn vrouw naar Ethiopië vertrokken om leiding te gaan
geven aan de school. De transitie tussen de oude en nieuw manager ging voorspoedig. Het is altijd
spannend hoe de overgang gaat. Ook nu was dit het geval maar terugkijkend is er sprake van
dankbaarheid.
Interlakes International School Plc in haar context.
De Ethiopische context blijft ook het gehele jaar 2019 ingewikkeld. Interlakes International School is
gelegen in de staat Oromia, een van de staten van de federale staat Ethiopië. Het ministerie van
onderwijs van Oromia maakt al langere tijd duidelijk dat Engelstalig onderwijs aan de inheemse
bevolking niet alleen niet wenselijk is, maar ook verboden. Dit wordt in 2019 gehandhaafd.
Daar Interlakes een internationale school is, werd er vooral in het Engels lesgegeven. Duidelijk werd
aan het eind van Schooljaar 2018/19 dat dat niet langer zou kunnen. De Ethiopische kinderen
moeten in een lokale taal worden onderwezen. Er mogen wel extra-curriculaire lessen in het Engels
worden aangeboden.
In overleg met het bestuur hebben Arie en Arda alle belanghebbenden veelvuldig overleg. Als het
niet langer mogelijk is om in het Engels les te geven is het bijna ook niet meer mogelijk om leerlingen
die niet een lokale taal spreken in de reguliere klassen mee te laten draaien. Het is voor het bestuur
ook geen optie om de grote meerderheid van de leerlingen van school te sturen. Gekozen wordt voor
een hybride model. De leerlingen die geen Amhaars spreken gaan tijdens de momenten dat er in het
Amhaars gedoceerd wordt naar een Engelse, internationale klas. De gekozen optie brengt extra
kosten met zich mee waar ouders van de niet Amhaars sprekende kinderen aan mee zullen betalen.
Dit hybride model blijkt in de praktijk lastig en moeilijk uitvoerbaar.
In de loop van het jaar leren Arie en Arda het schoolleven in al haar facetten kennen. Het directeur
zijn van Interlakes houdt veel in, meer dan alleen onderwijskundige zaken. Onderhoud, veiligheid,
elektriciteit, connectiviteit, beschikbaarheid van water, meedenken met collega’s die in problemen
van allerlei aard verwikkeld zijn; het zijn allemaal zaken die op het bord van het management liggen.
Arie en Arda weten zich goed in te werken. Ook het “leven” buiten de school gaat goed. Er is genoeg
aansluiting bij zowel de internationale als lokale gemeenschap.
Onderwijs.
Er wordt gestreefd om onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te geven aan de leerlingen van
Interlakes. Goed onderwijs is afhankelijk van goede docenten die gebruik kunnen maken van goede
middelen binnen een veilige omgeving.
Het bestuur is van mening dat aan haar doelstelling, om goed onderwijs te bieden in Debre Zeit en
omgeving is voldaan. Het is ook duidelijk dat er ruimte voor verbetering is. Dit vooral op de kwaliteit
van de individuele docent. Er kan echter worden teruggekeken op een goed kalenderjaar m.b.t. het
gegeven onderwijs in algemene zin. De resultaten van het onderwijs dat gegeven wordt op Interlakes
werden dit jaar beloond met een 100% slagingspercentage van de leerlingen uit grade 8. Deze
leerlingen verlaten hierna Interlakes. Dit is een prachtig score waar de directie en ook het bestuur erg
blij mee is.
Wetgeving in Oromia verplicht Interlakes om niet alleen een General Manager aan te stellen maar
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ook een principal. Joseph is in het verleden door Siebe aangesteld. De afspraak was dat dit een
aanstelling was van beperkte omvang en ook beperkte duur. Endale, teamleider bovenbouw, volgt
een opleiding tot school principal er zal op termijn Joseph gaan vervangen. Het is duidelijk dat Endale
het overwicht heeft en Arie en Arda zijn blij met de samenwerking tussen hen en Endale
Er is regelmatig overleg met het onderwijsteam. Het is duidelijk dat bij- en nascholing zeker blijven
aandacht moeten krijgen. Arie en Arda ontwikkelen hier allerlei ideeën en plannen voor.
Financiële situatie
M.b.t de financiële situatie is het nodig om twee zaken te benoemen. Enerzijds kan er met dank
worden terug gekeken op de steun die het bestuur ontving van haar achterban om aan haar
doelstelling te voldoen. Er is een aantal kinderen dan vanuit Nederland gesponsord wordt om op
Interlakes les te krijgen. Dit aantal blijft stabiel.
De financiële situatie van Interlakes als Ethiopisch bedrijf behoeft ook in 2019 gedurig aandacht. Dit
omdat er nog steeds verlies wordt gedraaid op school. Dit verlies kan tot op heden worden
opgevangen door donaties vanuit Nederland. Idealiter zal dit echter op termijn niet nodig moeten
zijn.
Er wordt nagedacht over hoe de kosten lager kunnen. Vanaf het begin van het schooljaar 2019-20
wordt aan docenten gevraag meer uur les te geven voor dezelfde FTE. Dit zorgt voor de nodig
kostenbesparing.
Gestreefd wordt om een toelage te gaan vragen, die betaalbaar is voor de ouders van de kinderen op
Interlakes maar die tegelijkertijd toereikend is om alle lokale kosten te betalen. Arie en Arda zullen
vooral in 2020 hier hun volle aandacht aan gaan geven. 2019 is in die zin het jaar geweest van het
leren en verkennen.
Gevreesd werd dat de aanmeldingen lager zouden zijn als Interlakes steeds minder lessen in het
Engels mag geven. Dit is gelukkig erg mee gevallen.

Aantal leerlingen
Het nieuwe schooljaar per 1 september 2019 begon met rond de 350 leerlingen, verdeeld over 11
groepen: Nursery (3-jarigen), kleutergroepen KG1 en KG 2, en de Grades 1 t/m 8.

Sponsorkinderen
In 2019 werden rond de 50 kinderen gesponsord. Van de overige leerlingen kunnen de ouders het
schoolgeld zelf betalen.
Verandering betaling Schoolfee
De overheid in Oromia heeft in 2019 besloten dat de betaling door ouders anders moest dan het
ging. Een aantal posten moesten worden samengevoegd. Over het algemeen was Interlakes in staat
deze nieuwe manier in te voeren. De meeste ouders waren in 2019 in staat aan hun
betalingsverplichting te voldoen.
Medewerkers
Op 1 september 2019 zijn er in totaal 57 mensen in dienst van Interlakes International School:
•
•

2 managers
24 leerkrachten
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•
•

6 Supervisors van de verschillende afdelingen
25 personen ondersteunend personeel, zoals Financiën, Klassenassistenten, Bewaking,
Tuinonderhoud en Schoonmaak.

Nederlandse leerkrachten en vrijwilligers
Helaas zag 2019 het vertrek van een heel aantal vrijwilligers uit Nederland. Verschillende vrijwilligers
konden hun diensten aanbieden omdat ze samen met hun echtgenoot in Ethiopië verbleven. Voor
een aantal hield dit op. Gelukkig dienden er zich ook weer een aantal nieuw vrijwilligers, o.a. vanuit
Amerika aan.
Investeringen
Er zijn geen grote investeringen gedaan in 2019. Wel was nodig om onderhoud te verrichten aan de
generator. Ook leek het goed om een reserve waterpomp aan te schaffen.
Er werd besloten om een van de twee auto’s te verkopen omdat daar steeds meer onderhoud aan
nodig bleek. Het was niet nodig om de verkoop helemaal in 2019 af te handelen.
Algemeen beeld vanuit het bestuur.
Het bestuur van Stichting Friends of Interlakes kijkt terug op een enerverend jaar. Een wisseling van
het management team brengt altijd de nodige zorgen en vragen met zich mee. Ook zorgt het voor
nieuwe inzichten. Het doel, om goed onderwijs te geven op Interlakes International School is gelukt.
Hier wordt met dank op teruggezien.
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2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2019
31-12-2019
€
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Grond in lease
Gebouw
Inventaris

31-12-2018

31-12-2019

€

€

€

PASSIVA

22.369
125.198
39.895

25.500
147.720
60.615

Eigen vermogen

100.598

121.281

Aandeel derden

184

328

100.782

121.609

Totaal groepsvermogen
187.462

233.834
Schulden lange termijn

Vlottende activa
Vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Overige vorderingen

31-12-2018

22.127

25.721

Kortlopende schulden
16.501

12.324

Overige te betalen bedragen

16.501

12.324

Totaal kortlopende schulden

Liquide middelen

53.301

33.414

Totaal vlottende activa

69.802

45.738

257.264

279.572
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134.355

132.243

134.355

132.243

257.264

279.572

STICHTING FRIENDS OF INTERLAKES
2.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over het jaar 2019
2019

2018

€
Baten
Friends of Interlakes
Donaties en giften
Extra projectbaten

€

84.283
-

52.210
-

84.283

52.210

119.103
1.729

132.067
14.212

120.831

146.280

205.114

198.490

36.598
3.274

22.635
3.520

112.181
6.808
5.214
21.118
783
387
1.701
16.522

107.543
9.728
3.576
26.636
429
300
2.004
17.787

204.586

194.157

Saldo

528

4.333

Financiële baten en lasten
Rentebaten / valutaresultaat

-

211-

-

211-

Project Interlakes International School plc
Schoolbijdragen
Overige bijdragen

Lasten
Friends of Interlakes
Projectkosten school
Kosten beheer en administratie
Project Interlakes International School plc
Salarissen personeel
Schoolmaterialen
Onderhoud gebouwen
Afschrijvingskosten
Energiekosten
Transport
Telefoonkosten
Overige schooluitgaven

Resultaats aandeel derden
Saldo

9

80

17

609

4138

2.3 Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling

Vorderingen op korte termijn
De vorderingen op korte termijn zijn opgenomen tegen de nominale waarde, eventueel
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.
Vreemde valuta
Als koers voor de Ethiopische birr is 0,03067 Euro gehanteerd.
Conform RJ 122.303 wordt een omrekeningsverschil van de deelnemingen
rechtstreeks in het vermogen verwerkt (mutatieoverzicht reserve omrekeningsverschillen).
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Verantwoording baten en lasten
De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Voor de niet-geoormerkte giften is dat het moment waarop ze ontvangen worden.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn ondergenoemde vennootschappen begrepen:
Stichting Friends of Interlakes en Interlakes International School plc.
Het betreft een integrale consolidatie, het aandeel derden van IIS, 0,300% (18 aandelen),
wordt als aandeel derden gepresenteerd.
De presentatievaluta is in euro; Interlakes International School plc is gevestigd in
Ethiopie, Debre Zeit, daar is de lokale valuta de Ethiopische birr. Omdat de
moedermaatschappij, Stichting FOI in Nederland gevestigd is, wordt deze jaarrekening
in euro's gepresenteerd.
Het belang van FOI in IIS ia 99,7%, 6.000 aandelen
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3.1 Balans per 31 december 2019
Balans per 31 december
2019
Eigen
vermogen staat van baten en lasten over het jaar 2019
Geconsolideerde
Per 1 januari
121.281
Resultaat boekjaar
609
Andere mutaties 1)
11.4529.839Herwaardering per 31/12 (valutaresultaat)
Herwaardering deelneming tot intrinsieke waarde
100.598

255.718
4.138
24.688113.887121.281

1) zie toelichting bij de grondslagen van IIS
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3.1 Balans per 31 december 2019
31-12-2019
€

31-12-2018
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Financiele vaste aktiva
Deelnemingen

Vlottende activa
Vorderingen
Vordering mw. I.M. Noordzij
Vooruitbetaalde bedragen

31-12-2019

61.199

109.115

20

20

Liquide middelen

20
39.379

20
12.146

Totaal vlottende activa

39.399

12.166

100.598

121.281
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31-12-2018
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen

100.598

121.281

Totaal eigen vermogen

100.598

121.281

Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva

-

-

Totaal kortlopende schulden

-

-

100.598

121.281

STICHTING FRIENDS OF INTERLAKES
3.2 Staat van baten en lasten over het jaar 2019
2019

2018

€
Baten
Donaties en giften, kinderadoptie
Extra projectbaten

€
84.283
-

52.210
-

84.283

52.210

53.776

39.044

-

-

2.730
544

124
240
2.353
276
527

3.274

3.520

Totaal lasten

57.050

42.564

Saldo

27.233

9.646

-

-

Lasten
Projectkosten school
Kosten werving inkomsten
Thuisfrontcommissie kosten

Kosten beheer en administratie
Advertentiekosten
Kosten stagiair
Trainingskosten
Bestuurs- overige kosten
Bankkosten

Financiële baten en lasten
Rente Rabobank
Rentelasten

3

Resultaat deelneming

26.624-

Resultaat

609

13

3
5.5114.138

STICHTING FRIENDS OF INTERLAKES
3.3 Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling
Deelnemingen
De deelneming is gewaardeerd op het bedrag van het zichtbaar eigen vermogen van de
deelnemingen per balansdatum op basis van de historische kostprijs.
Het resultaat van de deelneming wordt verantwoord onder de post 'resultaat deelneming'.
Het belang in Interlakes International School is vanaf 15 juni 2016, 5982 aandelen, 99,7%.
Als resultaat deelneming is ook 99,7% verantwoord.

Vorderingen op korte termijn
De vorderingen op korte termijn zijn opgenomen tegen de nominale waarde, eventueel
onder aftrek van de voorziening wegens oninbaarheid.
Vreemde valuta
Als koers voor de Ethiopische birr is 0,027902 Euro gehanteerd.
Conform RJ 122.303 wordt een omrekeningsverschil van de deelnemingen
rechtstreeks in het vermogen verwerkt (mutatieoverzicht reserve omrekeningsverschillen).

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Verantwoording baten en lasten
De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Voor de giften is dat het moment waarop ze ontvangen worden.
In afwijking van de verantwoording volgens Ethiopische maatstaven worden door FOI aan IIS
doorgestorte bedragen (giften) als gift bij IIS, als last bij FOI verantwoord.
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3.4 Toelichting op de balans
31-12-2019
€
Financiële vaste activa
Deelneming Interlakes International School plc
Waardering per 1 januari
Resultaat deelneming (99,7%)
Wijziging verhouding aandelenkapitaal
Herwaardering per 31/12 (valutaresultaat)
Andere mutaties

€

109.115
26.624-

Boekwaarde 31/12
Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant FOI
Rabobank, rekening-courant TFC
Rabobank, telerekening

9.83911.452-

253.201
5.51124.688113.887-

61.199

109.115

9.773
29.579
28
39.379

Eigen vermogen
Per 1 januari
Resultaat boekjaar
Valutaresultaat
Herwaardering deelneming IIS

31-12-2018

2.065
10.053
28
12.146

121.281
609
9.83911.452-

255.718
4.138
24.688113.887-

100.598

121.281

22.109
17.178
2.566
9.066
2.857

10.912
14.198

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
Projectkosten school
Kosten uitzending managers
IIS ondersteuning
Ondersteuning sponsorkinderen
Vervoer, gebouw, exploitatie
Vrijwilligers
Materialen school/schoolmateriaal etc.
Sponsoring overig
Generator
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2.211

-

5.603
4.890
1.230

53.776

39.044

INTERLAKES INTERNATIONAL SCHOOL
4.1 Vennootschappelijke balans per 31 december 2019
31-12-2019

31-12-2018
€

€
ACTIVA
Vaste activa
Opstartkosten
Materiële vaste activa
Grond in lease
Gebouw/waterput
Inventaris
Totaal vaste activa

31-12-2019
€

31-12-2018
€

167.414
106.032-

184.007
74.565-

61.382

109.442

22.127

25.721

PASSIVA
Eigen vermogen
-

22.369
125.198
39.895

-

25.500
147.720
60.615

187.462

233.834

187.462

233.834

Aandelenkapitaal
Algemene reserve
Totaal eigen vermogen

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen

Liquide middelen
Totaal vlottende activa

16.481

12.304

Schulden lange termijn
Passivering van de waarde van de
in erfpacht verkregen grond (30 jaar).

16.481

12.304

Kortlopende schulden

13.922

21.268

30.403

33.572

217.865

267.406

Te betalen bedragen

134.355

132.243

Totaal kortlopende schulden

134.355

132.243

217.865

267.406

INTERLAKES INTERNATIONAL SCHOOL
4.2 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over het jaar 2019
2019

2018

€
Schoolbijdragen
Schoolbijdragen Stichting FOI via shareholders account
Donatie Stichting FOI auto
Overige bijdragen

€
119.103
17.178
1.729
138.009

Bedrijfslasten
Salarissen personeel
Schoolmaterialen
Onderhoud gebouwen
Energiekosten
Afschrijvingskosten
Transport
Telefoonkosten
Overige uitgaven

112.181
6.808
5.214
783
21.118
387
1.701
16.522

Bedrijfsresultaat

132.067
16.409
12.207
2.006
162.689

107.543
9.728
3.576
429
26.636
300
2.004
17.787

164.714

168.002

26.705-

5.313-

Rentelasten / valutaresultaat

-

214-

Financiële resultaat

-

214-

Resultaat

26.705-
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INTERLAKES INTERNATIONAL SCHOOL
4.2 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over het jaar 2019
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4.3 Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Verder is bij het opstellen van de jaarrekening van IIS de door de Ethiopische accountant
goedgekeurde jaarrekening gehanteerd, en is zoveel mogelijk aangesloten bij
de Ethiopische regelgeving.
Een uitzondering hierop is de verantwoording van de doorgestorte bedragen door FOI
aan IIS; deze worden als bate bij IIS, als last bij FOI verantwoord.
Dit is tegelijkertijd ook de enige afwijking in het resultaat.
Opstartkosten
De waardering en presentatie van de opstartkosten geschiedt op basis
van de Ethiopische regelgeving, deze wordt
in 10 jaar afgeschreven.
Materiële vaste activa
De waardering van de materiele vaste activa is gelijkgesteld aan de
verantwoording volgens Ethiopische maatstaven; de waardering geschiedt tegen
nominale waarde onder aftrek
Vorderingen op korte termijn
De vorderingen op korte termijn zijn opgenomen tegen de nominale waarde, eventueel onder aftrek
van de voorziening wegens oninbaarheid.
Eigen vermogen
De aandelen van IIS zijn voor € 1 overgenomen van Stichting WWE.
In 2016 is het aandelenkapitaal verhoogd naar 6.000.000 birr.
De mutaties welke gemuteerd zijn op 'shareholders
account' volgens het ethiopische jaarverslag zijn als 'andere mutaties' verwerkt.

Aandeelhouders zijn:
Stichting FOI, 5.982 aandelen.
Mw. I.M. Veldman, 18 aandelen, blijft 18 aandelen.
Volgens jaarrekening opgesteld volgens Ethiopische maatstaven is het Eigen
Vermogen 2.199.889 birr = € 61.382.
Vreemde valuta
Als koers voor de Ethiopische birr is 0,03067 Euro gehanteerd.
Conform RJ 122.303 wordt een omrekeningsverschil van de deelnemingen
rechtstreeks in het vermogen verwerkt (mutatieoverzicht reserve omrekeningsverschillen).
19
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4.3 Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Verantwoording resultaat
Het resultaat wordt bepaald op het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De kosten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De winsten op transacties worden verantwoord
in het jaar waarin deze worden gerealiseerd, de verliezen op het moment dat deze voorzienbaar zijn.

4.4 Toelichting op de vennootschappelijke balans
31-12-2019
€
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Per 1 januari
Herwaardering valuta
Bijstorting aandelenkapitaal

Algemene reserve
Per 1 januari
Resultaat boekjaar
Andere mutaties
Omzetting aandelenkapitaal
Herwaardering valuta
Per 31 december
Totaal Eigen Vermogen

31-12-2018
€

184.007
16.593-

203.887
19.880-

167.414

184.007

74.56526.70511.4866.724

50.075
5.527114.2304.883-

106.032-

74.565-

61.382

109.442

De jaarrekening van IIS, opgesteld volgens Ethiopische regelgeving, geeft een Eigen
Vermogen aan van 2.199.889 birr = € 61.382, als resultaat 957.074 birr negatief (€ 26.705).
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