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STICHTING FRIENDS OF INTERLAKES

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 van Debre Zeit, Ethiopie.

- 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 Voorzitter
A. Walhout - Van den Berg Secretaris
J.L. Walhout Penningmeester
A. Hofman Lid
T. Veldman Lid
G.M. Gerritsen Lid
P. Kleinjan Lid
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STICHTING FRIENDS OF INTERLAKES

1.3 Activiteiten
Directie Interlakes International School PLC, Ethiopië

Subsidies, giften etc.

Algemeen

Onderwijs

Arie en Arda Maasland vormen in 2021 de directie van de school. Arie is General Manager, Arda vice-
General manager. Samen met de principal, Endale Kebede, stuurt zij onderwijskundige zaken aan. 
Daarnaast is ze ook betrokken bij financiële zaken en zaken die de compound aangaan. Directie en team 
hebben gezorgd voor continuïteit en tegelijkertijd ook nieuwe zaken ondernomen in het jaar 2021. 
Arda stuurt onderwijskundige zaken aan en is ook betrokken bij een aantal andere zaken als 
leidinggevende.

Hoewel Interlakes het relatief goed doet op onderwijskundig gebied, blijft er continu aandacht nodig voor 
de kwaliteit van het onderwijs. Een kwestie die al jaren de aandacht vraagt: Wie is verantwoordelijk voor 
inspectie en daarmee voor het geven van de onderwijslicentie? Dit speelt ook in 2021. De regionale 
regeringen van Ethiopië, dus ook die van Oromia, vragen steeds meer invloed op het private onderwijs. 
Interlakes heeft daarom een paar jaar geleden het Oromia Curriculum moeten invoeren. Het verrijken en 
aanvullen van dit curriculum wordt niet direct gewaardeerd. 

Het managementteam wordt door de regionale overheid ook regelmatig ter verantwoording geroepen en 
niet altijd om zaken die voor Interlakes prioriteit hebben. Hier een weg in vinden vergt tijd en ook 
wijsheid. Goede samenwerking met verschillende overheden is ook een prioriteit in 2021.

Dit jaar doen de leerlingen van Grade 8  eindexamen. Dit gebeurt onder streng  toezicht van 
regeringsbeambten op Interlakes. Net als eerdere jaren slaagt ook nu 100 procent van de leerlingen die 
examen doen. Een resultaat om dankbaar voor te zijn!

2021 is een veel opzichten voor het land Ethiopië een heel moeilijk jaar. De oorlog die in november 2020 
begon in de staat Tigray, gaat in alle hevigheid door. Dit heeft gevolgen voor het hele land, op allerlei 
gebied.  2021  is daarom wederom een bijzonder jaar, ook voor Interlakes International School. 
Corona houdt ook nog steeds de wereld in haar greep en zorgt dat er, onder andere, ook dit jaar vanuit 
Nederland minder bezoek aan Ethiopië kan worden afgelegd vanwege de beperkingen. Dit is vooral 
jammer omdat juist bezoeken aan de school zorgen voor een grotere betrokkenheid.  

Vanwege de oorlog en corona is het voor veel Ethiopiërs steeds lastiger om rond te komen. Inflatie en 
andere financiële zorgen gaan het personeel van Interlakes, maar ook de ouders van de leerlingen, niet 
voorbij. Interlakes ondervindt op die manier dus direct en indirect gevolgen van de crises die het land 
raken.

Giften worden ontvangen van kerken, scholen, bedrijven en particuliere personen. Met name wordt veel 
steun ontvangen van de Hervormde Gemeente in Hardinxveld-Giessendam en de timmerploeg uit deze 
gemeente. De diaconie van de Hervormde gemeente deelt in het tweede kwartaal van 2021 mee dat er een 
bijzondere, extra grote schenking zal worden gedaan. Dit wordt als buitengewoon ervaren gezien de 
beslissing om het aantal klassen te verdubbelen (waarover later in dit verslag meer). Sponsors en donateurs 
maken het ook in 2021 weer mogelijk voor kinderen van arme ouders om onderwijs op Interlakes 
International School te kunnen volgen.
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Plannen en start van uitbreiding

Administratief en financieel

Personeel

1.4 Bestuur

Er zijn in 2021 geen extraordinaire zaken die veel aandacht opeisen als het gaat om het personeel van de 
school. Het personeel, de docenten en het onderwijsondersteunend personeel zorgen samen voor een goede 
uitwerking van de visie en missie van de school.

Het bestuur is blij met de continuïteit die Arie en Arda weten te bieden aan de school. De blijvende 
aandacht voor zowel onderwijskundige als niet onderwijskundige zaken wordt gewaardeerd. Wel is 
duidelijk dat de uitdagingen groot blijven, mede gezien de complexe context. 
Het bestuur weet zich telkens weer gesteund door een trouwe achterban. Het grote aantal sponsors is 
bemoedigend. De missie en visie van de Stichting Friends of Interlakes krijgen mede hierdoor handen en 
voeten.

Samenstelling
Binnen het bestuur vindt er in 2021 uitbreiding en wisseling plaats. Alita Walhout, die jaren in Debre Zeit 
heeft gewoond en de school goed kent, treedt in de loop van het jaar toe als bestuurslid. Anke Hofman 
geeft aan liever door te gaan als algemeen bestuurslid dan als secretaris. Alita neemt de taken van Anke 
over en wordt de secretaris van het bestuur van Stichting Friends of Interlakes. Het bestuur is blij en 
dankbaar vanwege Alita’s toetreden.  
Het jaar 2021 is afgesloten in het vertrouwen dat de Heere God alle dingen leidt en met dankbaarheid voor 
de stabiliteit en vele positieve ontwikkelingen binnen Interlakes.

Ondanks deze zorgen blijft er in Debre Zeit en omgeving de vraag naar goed onderwijs groot. Interlakes is 
een school die al jaren bekendstaat als een van de beste scholen van Debre Zeit. De school heeft ieder jaar 
weer substantieel meer aanvragen van ouders dan dat er plaatsen voor leerlingen zijn.

Hoewel Arie en Arda aan de ene kant aangeven dat het vele werk op school veel werk en ook druk met 
zich mee brengt, voor hen en het hele team, zien ze de vraag vanuit de ouders ook als een mooie 
mogelijkheid. Samen met de directie besluit het bestuur daarom in 2021 om de school uit te breiden. Dit 
komt neer op het verdubbelen van iedere jaargroep tot en met grade 8.
Arie en Arda presenteren een plan dat wordt overgenomen door het bestuur. Het plan houdt in het bouwen 
van extra klaslokalen, maar ook is er behoefte aan meer algemene ruimtes die zullen dienen als kantoor en 
stafruimte. De plannen zullen de komende jaren stapsgewijs worden verwezenlijkt. Al in 2021 worden 
twee gebouwen neergezet: een nieuwe bibliotheek en een slaapklas (voor de allerkleinsten). Bijzonder is 
dat de hervormde gemeente, nadat ze van deze plannen hoort, meedeelt een substantiële financiële bijdrage 
te willen doen.

Het management blijft extra aandacht geven aan de administratieve kant van de school. In de loop van het 
jaar wordt er externe hulp vanuit Nederland ingeschakeld om mee te kijken hoe de financiële administratie 
beter kan. De extra inzet die gedaan werd in 2020 werpt vruchten af. Hans Walhout, de penningmeester 
van Stichting Friends of Interlakes, is blij met de steeds beter wordende rapportages.
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1.5 Interlakes International School
Aantal leerlingen

Sponsorkinderen

Medewerkers

    
Nederlandse leerkrachten en vrijwilligers

Training voor personeel

In 2021 werden 62 kinderen gesponsord. 32 op Interlakes, 30 buiten Interlakes. Verder worden de 
dagelijkse kosten van twee weeskinderen gesponsord via FOI en krijgen verschillende mensen een bijdrage 
voor de huishuur. Van de overige leerlingen kunnen de ouders het schoolgeld zelf betalen.

Ook dit jaar is er gewerkt aan het trainen van het personeel. Er waren diverse collega’s die een opleiding 
volgden op kosten van de school. Kleuterjuffen werden door de Nederlandse leerkracht getraind om 
muziekles te geven. De kleuterleerkrachten en assistenten zijn getraind om de bibliotheek op een goede 
manier te gebruiken en om Engelstalige boeken voor te lezen. De financieel manager heeft coaching 
gekregen vanuit Nederland.

Het nieuwe schooljaar per september 2020 (dus ook op 1 januari 2021) begon met 375 leerlingen, verdeeld 
over 13 groepen: Twee nurseryklassen voor 3-jarigen, met een kleutergroep KG1 en een KG 2, en de 
Grades 1 t/m 8. Verder een Daycare voor de allerkleinsten.
Per september 2021 waren er 408 leerlingen, verdeeld over 13 groepen: dit jaar gingen we door met  het 
verdubbelen van de klassen: ook KG1 was dubbel. Beide schooljaren waren er 8 leerlingen uit het 
buitenland.

Op 1 januari zijn er in totaal 60 mensen in dienst van Interlakes International School:  
GM, Vice-GM, Principal, hoofd wachten en schoonmakers, 3 teamleiders voor het onderwijs, 26 
leerkrachten, 27 personen ondersteunend personeel (Financiën, Tuinonderhoud, Conciërge, Schoonmaak 
en Bewaking).

Vanaf september 2021 zijn er een Nederlandse leerkracht en een vrijwilliger op school aan het werk. De 
leerkracht is twee dagen per week op school en geeft Social Studies in groep 8 en muziek in alle 
kleuterklassen. Daarbij coacht ze de leerkrachten ook. Verder helpt ze de leerkrachten hun thema’s en 
themahoeken uit te bouwen zodat het onderwijs praktisch is.
De vrijwilliger helpt de sportteacher bij het voorbereiden van z’n les, helpt bij het geven van Remedial 
Teaching en helpt bij het beschikbaar maken van video’s voor de lessen.  
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STICHTING FRIENDS OF INTERLAKES

2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2021

12/31/2021 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2020
€ € € €

ACTIVA PASSIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa Eigen vermogen 73,087          118,719        
Grond in lease 13,308          20,201          
Gebouw 68,643          108,801        Aandeel derden 89                 144               
Inventaris 19,739          33,678          

Totaal groepsvermogen 73,176          118,863        

101,690        162,680        

Schulden lange termijn 12,163          18,612          

Vlottende activa Kortlopende schulden
Vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen -                -                
Overige vorderingen 18,164          17,189          Overige te betalen bedragen 83,912          129,187        

18,164          17,189          Totaal kortlopende schulden 83,912          129,187        

Liquide middelen 49,397          86,793          

Totaal vlottende activa 67,560          103,982        

169,251        266,662        169,251        266,662        
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STICHTING FRIENDS OF INTERLAKES

2.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over het jaar 2021

2021 2020
€ €

Baten
Friends of Interlakes
Donaties en giften 68,778          98,061          
Extra projectbaten -                -                

68,778          98,061          
Project Interlakes International School plc
Schoolbijdragen 111,620        116,038        
Donaties Stichting FOI } 20,186          8,725            
Overige bijdragen 112               779               

131,918        125,542        

200,696        223,603        
Lasten
Friends of Interlakes
Projectkosten school 86,960          37,919          
Kosten beheer en administratie 1,690            7,473            

Project Interlakes International School plc
Salarissen personeel 90,837          108,560        
Schoolmaterialen 14,524          12,559          
Onderhoud gebouwen 9,356            4,359            
Afschrijvingskosten 11,149          17,458          
Energiekosten 699               565               
Transport 278               157               
Telefoonkosten 793               1,982            
Overige schooluitgaven 9,917            8,739            

226,202        199,771        

Saldo 25,506-          23,832          

Financiële baten en lasten
Rentebaten / valutaresultaat -                -                

-                -                
Belastingenresultaat -                1,896-            

Resultaats aandeel derden 10                 15-                 

Saldo 25,497-          21,921          
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STICHTING FRIENDS OF INTERLAKES

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 0,0179 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 is 99,7%, 6.000 aandelen
12/31/2021 12/31/2020

€ €
Eigen vermogen
Per 1 januari 118,719      100,598      
Resultaat boekjaar 25,497-        21,921        
Andere mutaties 1) -              -              
Herwaardering per 31/12 (valutaresultaat) 20,136-        3,800-          

73,087        118,719      

1) zie toelichting bij de grondslagen van IIS
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STICHTING FRIENDS OF INTERLAKES

3.1 Balans per 31 december 2021

12/31/2021 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2020
€ € € €

ACTIVA PASSIVA
Vaste activa Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen 73,087          118,719        
Financiele vaste aktiva
Deelnemingen 39,500          63,976          Totaal eigen vermogen 73,087          118,719        

Vlottende activa Kortlopende schulden
Vorderingen Overige schulden mw I.M. Noordzij 26                 26                 
Vordering mw. I.M. Noordzij -                -                Overlopende passiva -               -               
Vooruitbetaalde bedragen -                

-                -                Totaal kortlopende schulden 26                 26                 
Liquide middelen 33,613          54,769          

Totaal vlottende activa 33,613          54,769          

73,113          118,745        73,113          118,745        
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STICHTING FRIENDS OF INTERLAKES

3.2 Staat van baten en lasten over het jaar 2021
2021 2020

€ €
Baten
Donaties en giften, kinderadoptie 68,778          98,061          
Extra projectbaten -               -               

68,778          98,061          
Lasten
Projectkosten school 88,245          75,198          

Kosten werving inkomsten
Thuisfrontcommissie kosten -               -               

-               -               

Kosten beheer en administratie
Advertentiekosten
Trainingskosten
Bestuurs- overige kosten 1,169            6,931            
Bankkosten 521               542               

1,690            7,473            

Totaal lasten 89,935          82,671          

Saldo 21,157-          15,390          

Financiële baten en lasten
Rente Rabobank -               -               
Rentelasten -               -               

-               -               

Resultaat deelneming 4,340-            6,531            

Resultaat 25,497-          21,921          
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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 0,0179 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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STICHTING FRIENDS OF INTERLAKES

3.4 Toelichting op de balans
12/31/2021 12/31/2020

€ €
Financiële vaste activa
Deelneming Interlakes International School plc
Waardering per 1 januari 63,976          61,199          
Resultaat deelneming (99,775%) 4,340-            6,531            
Wijziging verhouding aandelenkapitaal -               46                 
Herwaardering per 31/12 (valutaresultaat) 20,136-          3,800-            
Andere mutaties -               -               

Boekwaarde 31/12 39,500          63,976          

Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant FOI -               2,785            
Rabobank, rekening-courant TFC 33,613          51,956          
Rabobank, telerekening -               28                 

33,613          54,769          

Eigen vermogen
Per 1 januari 118,719        100,598        
Resultaat boekjaar 25,497-          21,921          
Valutaresultaat 20,136-          3,800-            
Herwaardering deelneming IIS -               -               

73,087          118,719        

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Projectkosten school
Kosten uitzending managers 17,034          14,645          
IIS ondersteuning 1,285            37,279          
IIS Ondersteuning sponsorkinderen 15,194          16,718          
Vervoer, gebouw, exploitatie -               -               
Vrijwilligers 210               1,411            
Sponsoring overig -               3,145            
Gebouwen 54,522          2,000            

88,245          75,198          
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INTERLAKES INTERNATIONAL SCHOOL

4.1 Vennootschappelijke balans per 31 december 2021

12/31/2021 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2020
€ € € €

ACTIVA PASSIVA
Vaste activa Eigen vermogen

Opstartkosten -                  -                  

Materiële vaste activa Aandelenkapitaal 143,472    209,369      
Grond in lease 13,308            20,201            Algemene reserve 103,883-    145,250-      
Gebouw/waterput 68,643            108,801          
Inventaris 19,738.74       33,677.81       Totaal eigen vermogen 39,589      64,119        

101,690          162,680          

Totaal vaste activa 101,690          162,680          

Vlottende activa
Schulden lange termijn

Vorderingen Passivering van de waarde van de
Overige vorderingen 18,164            17,189            in erfpacht verkregen grond (30 jaar). 12,163      18,612        

18,164            17,189            Kortlopende schulden

Te betalen bedragen 83,886      129,161      
Liquide middelen 15,784            32,024            

Totaal kortlopende schulden 83,886      129,161      
Totaal vlottende activa 33,947            49,213            

135,638          211,893          135,638    211,893      
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INTERLAKES INTERNATIONAL SCHOOL

4.2 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over het jaar 2021

2021 2020
€ €

Schoolbijdragen 111,620        116,038        
Schoolbijdragen Stichting FOI (deels via shareholders account) 21,471          46,004          
Overige bijdragen 112               779               

133,203        162,821        

Bedrijfslasten
Salarissen personeel 90,837          108,560        
Schoolmaterialen 14,524          12,559          
Onderhoud gebouwen 9,356            4,359            
Energiekosten 699               565               
Afschrijvingskosten 11,149          17,458          
Transport 278               157               
Telefoonkosten 793               1,982            
Overige uitgaven 9,917            8,739            

137,553        154,379        

Bedrijfsresultaat 4,350-            8,442            

Rentelasten / valutaresultaat -               -               

Financiële resultaat -               -               

Belastingenresultaat 1,896-            

Resultaat 4,350-            6,546            
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INTERLAKES INTERNATIONAL SCHOOL

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 2021 is het aandelenkapitaal verhoogd naar 8.000.000 birr.
De mutaties welke gemuteerd zijn op 'shareholders 
account' (114.160 birr) volgens het ethiopische jaarverslag zijn als bate verantwoord.

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 2.449.980 birr = € 64.119.

Vreemde valuta
Als koers voor de Ethiopische birr is 0,0179 Euro gehanteerd.
Conform RJ 122.303 wordt een omrekeningsverschil van de deelnemingen 
rechtstreeks in het vermogen verwerkt (mutatieoverzicht reserve omrekeningsverschillen).
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INTERLAKES INTERNATIONAL SCHOOL

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
12/31/2021 12/31/2020

€ €
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Per 1 januari 209,369             167,414         
Herwaardering valuta 65,897-               10,387-           
Bijstorting aandelenkapitaal -                    52,342           

143,472             209,369         
Algemene reserve
Per 1 januari 145,250-             106,032-         
Resultaat boekjaar 4,350-                 6,546             
Andere mutaties -                    -                
Omzetting aandelenkapitaal -                    52,342-           
Herwaardering valuta 45,716              6,579             

Per 31 december 103,883-             145,250-         

Totaal Eigen Vermogen 39,589               64,119           

De jaarrekening van IIS, opgesteld volgens Ethiopische regelgeving, geeft 
als resultaat 242,539 birr negatief (€ -4.350).
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