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 Stichting Watu Wangu 

 Jaarverslag 2020

Grootebroek, november 2021

Geacht bestuur,

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2020 van Stichting Watu Wangu aan.
Het jaarverslag is samengesteld aan de hand van de thans bekende gegevens.
De staat van baten en lasten sluit op € -11.746.

Hoogachtend,

Theo Koopman
Voorzitter



Jaarverslag 2020 Pagina 2 | 4

Een verslag van het jaar 2019

Het jaar 2020 werd in belangrijke mate bepaald door de uitbraak van de Covid19-pandemie.
Door beperkende maatregelen die van overheidswegen werden opgelegd, met name die welke betrekking hadden op 
scholen, waren we een groot deel van het jaar gesloten. Ook was merkbaar sprake van een grote mate van voorzichtigheid
van vrouwen, hetgeen zich vertaalde in minder aanmeldingen. Aan het einde van het jaar is dat weer aangetrokken.

We hebben in dit jaar geen horeca-cursussen gegeven. Niet alleen was er maar beperkt belangstelling voor deze cursus, 
bovendien waren de mogelijkheden tot het doen van stage uiterst beperkt, en zijn de vooruitzichten op werk in deze branche
op dit moment niet rooskleurig. We zullen ons erop beraden of we deze cursus weer gaan oppakken.

Het bieden van de mogelijkheid tot overnachten, het verzorgen van maaltijden, en het voorzien in kinderopvang bleek een 
 succes, wat onder meer bleek uit een veel kleiner percentage uitvallers.

In dit jaar hebben we niettemin meerdere groepen vrouwen kunnen opleiden, en ondanks de teruggelopen economie en de
beperkingen door Covid19 heeft 42% van de studenten inmiddels betaald werk gevonden of is zelfstandige activiteiten gestart.
Vrijwel alle studenten zijn sociaal en economisch significant actiever dan voor het volgen van de cursus.
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BALANS
Dec 31, 20 Dec 31, 19

€ € € €

Activa

Geldmiddelen:
Kas 122 217
Bank 5,289 5,485

 5,411  5,702 

Passiva

Eigen vermogen:
Reserve 17,157 5,702
Resultaat boekjaar -11,746 11,455

 5,411  17,157 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020 2019

€  € € €
Opbrengsten

Giften algemeen / Watu Wangu Academy 13,371 19,914
Giften individuele opleidingen - 545
Lokale bedrijfsactiviteiten - -

13,371 20,459

Kosten
  

Kosten Watu Wangu Centre (onderhoud, reparaties, enz.) 349 257
Kosten opleidingen Watu Wangu Academy 23,064 6,229
Lesmaterialen Watu Wangu Academy 431 719
Kosten individuele opleidingen - 343
Kosten vervoer 596 637
Kosten communicatie 10 349
Diverse kosten en uitgaven 666 470

25,117 9,004

Resultaat boekjaar -11,746 11,455
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