Financiële jaarstukken en toelichting
bij de jaarstukken 2019
Aansluitend bij het algemene Jaarverslag van stichting Nour
(http://stichtingnour.nl/nl_NL/over-ons/anbi) lichten we
graag het volgende toe op de jaarstukken.
1. Toelichting op de financiën
2. Resultatenrekening 2019
3. Balans per ultimo 2019
1. Toelichting op de financiën
Er werd in 2019 weer tweemaal een bezoek gebracht aan het project in Ouarzazate. De
samenwerking tussen de professionals uit Nederland en Marokko kent een stevige basis
en werpt vruchten af. Stichting Nour stelt zich ten doel om door middel van
samenwerking en kennisuitwisseling bij te dragen aan de zorg en het onderwijs van
kinderen met ontwikkelingsstoornissen in (het zuiden van) Marokko en om de
samenwerkingspartners uit Nederland te verrijken met kennis en ervaring over het
opzetten van zorg in rurale gebieden, over culturele verschillen in zorg en onderwijs en
over de Marokkaanse cultuur in het bijzonder.
Zoals te lezen valt in het jaarverslag werd daar ook in 2019 weer op verschillende
manieren aan gewerkt. Een kroon op onze samenwerking was voor stichting alIbtissama (Marokko) door de provincie en lokale autoriteiten een centrum werd
gebouwd, dat moet gaan dienen als schoolgebouw én als “centrum van expertise”. Voor
el-Ibtissama is dit een grote erkenning voor hun werk, en voor ons allen een waardering
van de expertise die we daar samen brengen.
In het afgelopen jaar zijn er geen kosten gemaakt voor onze uitwisselingsbezoeken. De
vrijwilligers hebben hun eigen reis- of verblijfskosten bekostigd.
De grootste uitgave is ook dit jaar de financiële ondersteuning van Ibtisama geweest. De
€ 400 per maand, die alle 12 maanden is uitgekeerd, is een heel redelijk salaris voor een
leerkracht. Ibtisama kan met onze bijdrage een superviserend leerkracht ondersteunen,
die als taak heeft het team van (veelal jonge en soms wisselende) leerkrachten en
assistenten aan te sturen en van kennis te voorzien. Met deze superviserend leerkracht
werken we al 8 jaar samen. Zij heeft geprofiteerd van alle kennisuitwisseling die we tot
nu toe georganiseerd hebben en heeft inmiddels veel ervaring. Hoewel we
terughoudend zijn met het structureel ondersteunen van het project in de vorm van
salaris en stichting Nour geen dienstverband aangaat, maakten we in de afgelopen een
uitzondering voor deze superviserend leerkracht. Alle overige leerkrachten en
assistenten worden betaald uit lokale bronnen (Marokko). De superviserend leerkracht
is een belangrijke steunpilaar voor ons project en met name voor de continuïteit, het
behoud en verspreiden van kennis.
Op onze website ziet u voorbeelden en filmpjes van het onderwijs op de school van
Ibtisama en de inzet van de leerkracht en assistenten.

We zijn blij met de financiële buffer die wij hebben kunnen bewaren. Het
belangrijkste doel van stichting Nour blijft de bijdrage aan de opbouw van
duurzame zorg en kennis. Hiervoor is het behoud van expertise hard nodig. Dankzij de
opgebouwde buffer kunnen wij de continuïteit van de superviserend leerkracht op de
school behouden. Deze financiële buffer zullen we dan ook gebruiken om te bestendigen
wat we hebben opgezet.
Voor het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe activiteiten zoeken wij naar donateurs.
Zo werken we aan het ontwikkelen van een leerprogramma voor kinderen met een
verstandelijke beperking. Onze financiële buffer is niet toereikend om deze ontwikkeling
mogelijk te maken en tegelijkertijd te zorgen voor duurzame bestendiging van de
opgezette projecten. Ook in het komend jaar zullen we dus ons best doen om donateurs
te vinden voor het behoud van ons werk en voor nieuwe ontwikkelingen.
De Geertekerk uit Utrecht en de Stichting Het Glazenhuis steunden ons in het afgelopen
jaar opnieuw. De ontspanningsvereniging AZU had een estafette georganiseerd en heeft
de opbrengst aan Stichting Nour gedoneerd. Verder werden wij gesteund door
individuele schenkers waarvan een deel een periodieke overeenkomst met ons aanging.
Deze zijn voor 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, waarmee meest 52% van
het geschonken bedrag wordt bespaard.
We zijn alle donateurs bijzonder dankbaar!
U kunt ons via onze website volgen en wij rekenen op uw blijvende belangstelling.
Mocht u vragen hebben, dan geven wij gaarne nadere toelichting.
Februari 2020
M.T.C. Dijxhoorn Penningmeester

2. Resultatenrekening 2019
Baten 2019
Stichtingen en fondsen
Schenkers
Totaal baten

1.950,00
1.225,50
3.175,50

Lasten 2019
Webhosting en support
Bankkosten
Ondersteuning St. Ibtisama
Totaal lasten

49,99
119,95
5.800,00
5.969,94

Baten
Lasten
Negatief saldo

3.175,50
5.969,94
-2.794,44

3. Balans per ultimo 2019

Activa

2018

2019

Passiva

2018

2019

Liquide middelen:
Bankrekening Rabo
Spaarrekening Rabo

2018
8.059,90
22.974,92

2019
Eigen vermogen:
5.265,46 Vrije reserve
22.977,32

31.034,82

28.242,78

Totaal Activa

31.034,82

28.242,78

31.034,82

28.242,78
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