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Profiel van stichting Tjeko 
Tjeko is een social-profit organisatie die zich inzet voor de kinderen van Afrika. Tjeko wil deze 

kinderen, die praktisch het leven van een volwassene leiden, de mogelijkheid bieden echt kind te 

zijn; te spelen en te lachen. Want ieder kind heeft recht op een stukje zorgeloosheid en het recht om 

te genieten van het kind-zijn. Tjeko is momenteel actief in Uganda, Afrika. 

Geschiedenis 
Oprichters Ferdi en Tatiana van den Bergh woonden in 2008 vier maanden in het centrum van de 

stad Jinja, en ontdekten dat er in Uganda een totaal gebrek is aan plaatsen en mogelijkheden voor 

kinderen om te spelen. De honderdduizenden kinderen in het Jinja-district gaan naar school en 

werken, maar voor spelen is er nagenoeg geen tijd of ruimte. 

Hoewel 50% van de bevolking van Uganda jonger is dan vijftien jaar, leeft eigenlijk iedereen het leven 

van een volwassene. Kinderen hebben behoefte aan ontspanning en aan een positieve stimulans. 

Ferdi van den Bergh wilde iets doen aan deze behoefte en richtte in 2010 Stichting Tjeko op. 

Onze naam Tjeko is afgeleid van het woord cheko uit het Swahili. Cheko betekent ‘gelach’ en ‘plezier 

maken’.  

Naast het feit dat de kinderen behoefte hebben aan kind-zijn, zijn speel- of pretparkjes een gat in de 

Ugandese markt. Tjeko streeft er ook naar van waarde te zijn voor de lokale economie. Dit door de 

activiteiten uit te laten voeren door ons lokale team van jongvolwassenen  en ook zo 

werkgelegenheid te creëren. De prioriteit blijft het kind. 
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Visie 
‘Every child should have a childhood’ 

● Tjeko gelooft dat ieder kind recht heeft op een stuk zorgeloosheid. Spelen is de ultieme 
manier om van kind-zijn te genieten. 

● Tjeko wil gehoor geven aan VN-artikel 31 van het ‘Internationaal verdrag inzake de rechten 
van het kind’: Het kind heeft recht op rust en vrije tijd, om te spelen en op recreatie, en om 
deel te nemen aan kunst en cultuur. De overheid zorgt ervoor dat ieder kind gelijke kansen 
heeft om dit recht te realiseren en bevordert recreatieve, artistieke en culturele voorzieningen 
voor kinderen. 

● Het leven wordt verrijkt door spel en plezier; vele wetenschappelijke onderzoeken hebben 
de waarde van spelen op de ontwikkeling van kinderen bewezen.1 

● Tjeko erkent zowel de sociaal-emotionele behoefte van de Ugandese kinderen als de 
economische behoefte aan een initiatief als dat van Tjeko.  

 

Giving every child a fun-filled childhood through social-profit business.  

Wij geloven in een wereld waarin ieder kind kind mag zijn; om te spelen, te lachen en te ontwikkelen 

in een omgeving die stimuleert en het kind de mogelijkheid geeft op te groeien tot een veerkrachtige 

volwassene, in staat tot beter functioneren in zijn eigen leefomgeving. 

Missie 

Tjeko is een social-profit organisatie die zich inzet om kinderen de mogelijkheid te bieden puur kind 

te zijn; te spelen en te lachen. Zo ontwikkelen zij zich tot meer veerkrachtige volwassenen. Tjeko 

richt zich op de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen ver weg en dichtbij, momenteel in 

Afrika en Nederland.  

Social profit 
Tjeko is een social-profit organisatie: een sociale onderneming zonder geldelijk winstoogmerk die het 

tweeledige doel nastreeft om (1) inkomsten te verwerven door een product of dienst aan te bieden 

en (2) tegelijkertijd van waarde te zijn voor de leefomgeving op sociaal, economisch en/of cultureel 

gebied. 

De inkomsten die Tjeko in Uganda genereert d.m.v. verhuur van materialen en het organiseren van 

diverse themadagen vallen onder punt 1; met de uitvoering van onze activiteiten proberen we zowel 

op sociaal, economisch als cultureel gebied van waarde te zijn (zie ‘Activiteiten’ op de volgende 

pagina).   

  

 
1 Zie bijvoorbeeld de vele publicaties in de publicatie ‘The Child’s Right to Play: A Global Approach’ (2004).  
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Impact 
Om de Impact te meten die Tjeko wil bereiken, kijken wij naar de output en de kwaliteit daarvan.  

Deze output is verbonden aan onze Theory of Change, namelijk dat kinderen opgroeien in een 

omgeving waarin spelen (dat aansluit bij de beleving en het niveau van het kind) wordt gestimuleerd, 

zodat dit bijdraagt aan de groei tot meer veerkrachtige (dus economisch sterkere) volwassenen.  

 

De impact die Tjeko voor ogen heeft, is gedestilleerd uit onze visie ‘giving every child a fun-filled 

childhood through social-profit business’. 

 

1. Afrikaanse Kinderen van alle leeftijden krijgen de kans zichzelf te ontwikkelen tot meer 
veerkrachtige volwassenen door het aanbieden van spel-interventies die de fantasie en 
creativiteit prikkelen.  

2. Door het aanbieden van trainingen aan volwassenen transformeren we het perspectief en de 
kennis over het belang en het effect van spelen op de ontwikkeling van kinderen. . 

3. Wij rusten (jong) volwassen Ugandezen toe met meer effectieve (social-enterprise) 

programma’s van de Tjeko Academy, waarmee we hun kans vergroten op  betaald werk. 

4. Lokale inkomsten worden gerealiseerd door onze diensten en producten, waardoor er een 

groeiend aandeel van Tjeko Uganda zelfvoorzienend wordt. Hierdoor zal de organisatie 

organisch groeien en meer kinderen een kans krijgen kind te zijn. 

Beleid 
Ook in Tjeko’s beleid staat het kind centraal, we willen dat iedereen die betrokken is bij Tjeko 

volledig achter de visie staat. Vrijwilligers, werknemers en sponsors: een hart voor kinderen en 

spelen is essentieel!  

Tjeko is een stichting die streeft naar vernieuwing en groei, er wordt gezocht naar out-of-the-box 

ideeën, naar passie en creativiteit. Initiatief wordt gewaardeerd. 

Heldere en positieve communicatie is binnen een internationale organisatie als Tjeko van het 

grootste belang. De stichting streeft dan ook naar transparantie, zowel intern als extern. We vinden 

het belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 

Al onze activiteiten in binnen- en buitenland moeten stroken met onze kindgerichte visie en ons idee 

van verantwoord plezier maken.    

 
  



Jaarverslag 2020 stichting Tjeko 
 
 

8 
 

Bestuursverslag 
De activiteiten in Nederland bestaan uit fondsenwerving, ontwikkeling van programma’s en 

materiaal, en ondersteuning van de activiteiten in Uganda met financiële, organisatorische en 

operationele support. De activiteiten in Uganda worden verricht vanuit een separate organisatie. 

Deze staat formeel los van de stichting in Nederland. Voor Nederland stond dit jaar in het teken van 

ontwikkeling naar een sterkere organisatie. Later meer hierover. 

In Uganda was het plan om door te bouwen aan de structuur en de effectiviteit per team.  

2020 is uiteraard een zeer ander jaar gebleken dan verwacht. Toch beginnen we dit verslag met de 

verwachting die we hadden voor dit jaar. 

Activiteiten Uganda 
Vanuit Nederland is er ca € 58.500 geïnvesteerd in de activiteiten in Uganda. Per kwartaal wordt 
vanuit Uganda een budgetaanvraag ontvangen, welke na beoordeling van activiteiten en de 
begroting door Nederland wordt toegekend. Dit jaar werden de begrote programma’s niet 
uitgevoerd, en werden de gelden beschikbaar gesteld door de in dit verslag genoemde activiteiten. Er 
werden vanuit Nederland geen reizen naar Uganda uitgevoerd. De betaalde tickets worden 
gereserveerd door KLM.  
 

Tjeko Team Jinja 
Het Tjeko UG team is in 2020 niet verder uitgebreid. Er is ook niemand ontslagen, omdat we onze 

inzet hebben verlegd naar andere projecten. We zijn dankbaar dat wij, samen met onze donoren en 

development partners ons team hebben mogen behouden.  
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Toelichting structuur 
 

Bosco Mukiibi - Tjeko Country Director 
-  

Fulltime in dienst:  
Alban Mwase 
 

- M&E officer 
- Team Leader Uganda  

Peace Nankwanga - Tjeko Live Leader 
- TjekoAcademy Leader 

David Awio Ochana - Administration 

Phiona Nakadama - Marketing 
Ibrahim Musakira - Store captain 
 
Parttime in dienst: 

 

Isaac Mubale - Finance / accountant 
Ayio Brenda - Tjeko fun services staff 
Jacob Muyingo - Tjeko fun services staff 

Tjeko LIVE Uganda 
Voor de maand februari 2020 hebben we Tjeko Live les 1 en 4 op sommige scholen laten uitvoeren 

ter voorbereiding op de Tjeko Fun Fair. Vooral die in de centrale divisie van de Jinja Mpumudde-

divisie en het Budondo-district.

1.Uganda railway p/s 

2.Magwa p/s 

3.Main Street p/s 

4.Jinja SDA 

5.St.Gonzaga  

6.Spire road p/s 

7.Kirinya prisons p/s 

8.St. Henry p/s 

9.Ashrif primary school  

10.Narambai p/s 

11.St. Paul Buyaala 

12.Kivubuka p/s 

13.Kiira p/s 

14.Kimasa p/s 

15.Jinja police p/s 

16.Joy Emmanuel p/s 

17.Methodist  

18.Kisima 1 

19.Kisima 2

Sommige scholen werden echter niet bezocht vanwege de voorbereidingen van de Tjeko Fun Fair en 

later door covid 19. 

- Van februari tot begin maart 2020 werden meer dan 600 kinderen wakker geschud met de 

kracht van verbeeldingskracht met 1 les. 
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Tjeko Fun Services 
In het jaar 2020 voerde Tjeko Uganda via Tjeko Fun Service  3 verhuuractiviteiten uit, namelijk in 

Entebbe, Child Restoration Outreach en Source of the Nile Hotel, waarbij meer dan 500 kinderen 

werden bereikt. 

Het team nam ook deel aan fietsactiviteiten en bezocht meer dan 8 bestemmingen met meer dan 

900 km weg.  

Echter, vanaf maart 2020 konder er geen activiteiten meer plaatsvinden, waardoor de gestelde 

doelen voor 2020 uiteraard bij lange na niet gehaald werden. 

Tjeko Fun Park 
Het Fun Park was de meest getroffen event vanwege de lockdown. We hebben het slechts 2 

maanden kunnen inzetten, in januari en februari. Ondanks deze tegenslag, hebben toch ongeveer 

270 kinderen opgevangen. Waarvan 1 NGO St. Francis Organization. Zij brachten 30 kwetsbare 

kinderen mee.  Sinds 2019 zijn we de wekelijks Tjeko Fun Park. Elke week op zaterdag is Tjeko Fun 

Park open. Bij onze opslag, net buiten Jinja in Njeru achter Theresa Wine, bouwen onze staff-leden 

en vrijwilligers iedere week een mooie speelplek voor basisscholen, NGO's en families. Een mini Fun 

Fair om zo veel mogelijk kinderen een dag plezier te laten beleven.  

Tjeko Academy 
35 nieuwe studenten kunnen trainen (net voor de lock-down!) 
Nog net voor de lock-down, heeft ons team in Uganda de Tjeko Academy kunnen afronden. 

Vijfendertig jongeren hebben meegedaan aan ons programma en zijn getraind op verschillende 

persoonlijke gebieden. Zo hebben ze kennis gemaakt met de diverse leerstijlen, hebben ze geoefend 

met communicatie vaardigheden en zich verdiept in het belang van creativiteit voor kinderen. 
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Reviews Tjeko Academy studenten 2020 

Ik leerde moedig te zijn in een grote groep. De Tjeko Academy heeft me geholpen meer 
zelfvertrouwen te krijgen. Ik leerde praten met een groep mensen en presenteren voor een grote 
groep die ik nog nooit eerder had ontmoet. – Nakintu Sheillah  
 

De Tjeko Academy is een geweldig initiatief die je niemand zou willen ontnemen, vol met leuke, 
leerzame en interactieve nieuwe ideeën die je opdoet. Je krijgt de kans om nieuwe mensen te 

ontmoeten, ervaringen met anderen te delen, maakt vrienden voor het leven en leert om te gaan met 
kinderen. – Musula Isaac 

 
Ik heb ook geleerd om met angst en schaamte om te gaan. Ik was erg verlegen en durfde niet met 
mensen te praten. Door het Tjeko team heb ik geleerd om over mijn angsten heen te komen en kreeg 
ik de kans om van mijn angsten, nieuwe leerzame uitdagingen te maken. – Zaharah Naziwa 
 

Tjeko Fun Fair 
Vanwege de Covid 19-pandemie heeft de regering openbare evenementen gesloten. Dit had 

gevolgen voor de Tjeko Fun Fair die we niet konden uitvoeren, omdat het land in een lock-down zat

Covid programma 
Covid-19 heeft aardig wat roet in onze originele plannen gegooid. We leken allemaal even stil gezet, 
zowel letterlijk als figuurlijk! Maar het heeft ons ook uitgedaagd en onze creativiteit geactiveerd om 
tot nieuwe ideeën en ontdekkingen te komen. Want ondanks deze bijzondere tijd hebben we vele 
kinderen bereikt door middel van onze nieuwe activiteiten.  
 
Het afgelopen jaar hebben de volgende events plaatsgevonden: 

1500+ Zorg- en spelpakketten persoonlijk bezorgd door onze teams. 
Toen de impact van de lock-down steeds duidelijker werd op de gang van zaken van het gewone 

leven in Uganda, onstond een idee om kinderen toch te kunnen stimuleren tot creativiteit, 

ontspanning en spelen. Zoals elders besproken, de lock-down had verregaande gevolgen voor de 

lokale bevolking. Kinderen konden vanaf maart 2020 niet meer naar school en verbleven thuis. Het 

bij ons bekende thuis-onderwijs kan niet uitgevoerd worden in een land waar scholen en gezinnen 

niet beschikken over een (vaste) internet verbinding.  

Ons team in Uganda heeft verschillende huisgezinnen in verschillende wijken bezocht om over 

hygiëne/covid-19 vertellen en met ze in gesprek gaan over het belang van spel. Ze bezoeken 

kinderen in hun gemeenschap, deur aan deur en elk gezin krijgt een pakket met spel en zorg. De 

gezinnen worden komende maanden meerdere keren bezocht door ons team. 

Met de bezoeken aan de gemeenschap steunen we financieel een helpende hand, vooral voor 

degenen die het hardst worden getroffen, zodat ze zich tenminste de basis van het leven zoals 

voedsel en medische hulp kunnen veroorloven. Onze belangrijkste focus is te kijken naar de gezinnen 

die kinderen hebben, zodat we het leven van deze kinderen ook buiten het spelen kunnen 

beïnvloeden. 

Ons team heeft hygiëne- en spelpakketten samengesteld om uit te delen aan gezinnen die dit hard 
nodig hebben. Lokale kleermakers zijn ingezet om mondkapjes te maken. Zij hebben 3000 
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mondkapjes gemaakt die gebruikt kunnen worden. Verder zitten er in het ‘hygiëne’ gedeelte 
handzeep, een jerrycan om je eigen handwasstation te maken, speciale ‘Tjeko-instructies’ met 
COVID-19-richtlijnen, en de mondkapjes. 
 
Ook ontvingen de gezinnen een pakket met spelletjes en ideeën voor de kinderen. Een bordspel, 
kleurpotloden en pennen, een bal en een kinderdagboek. In dit dagboek, ontworpen door kinderen, 
helpen we kinderen op deze situatie te reflecteren, en dagen we ze uit hun creativiteit te 
ontwikkelen. Met het kinderdagboek willen we de focus leggen op hun spelervaringen en hun 
emoties tijdens lock-down en herstelperiode. 

5000 Tjeko Diary Journals uitgedeeld aan kinderen. 
Onderdeel van deze pakketen zijn Tjeko Diary’s. Een kinderdagboek om op creative manier deze 

pandemic te verwerken. Illustrator van dit dagboek is Maëlle van den Bergh (13 jaar). Het boek blijkt 

een groot succes.  

Meerdere huisbezoeken aan deze 1500 gezinnen. 
Het bijzondere van de huisbezoeken waren de vervolgbezoeken. Waar de meeste organisaties zich 

beperken tot het één malig afleveren van een hulpmiddel (in ons geval het zorg- en spelpakket), onze 

teams bezoeken de families meerdere keren. Samen met de kinderen worden spelletjes gespeeld en 

is er aandacht voor de diaries van de kinderen. De meeste gezinnen zijn uiteindelijk 4 keer bezocht. 

50+ families kunnen ondersteunen met financiële steun.  
In augustus ‘20 zijn we druk geweest om de actie Support a family op te zetten. Door de huidige 

Covid19 pandemie kunnen we op dit moment niet door met de Tjeko Methode, zoals we normaal 

zouden doen. We hebben vele reacties en giften mogen ontvangen. Hiermee zijn 50 gezinnen 

ondersteund. Er is zelfs meer gedoneerd, zodat we nog meer gezinnen kunnen helpen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 Alumni-Academy studenten kunnen helpen. 
Ook is er een gemeenschap covid reactie programma geweest, waarbij 80 alumni studenten werden 
geholpen..  

En ongeveer 917 huishoudens werden bereikt in KIMASA en deze hadden 8914 kinderen tijdens de 
distributie van artikelen. 
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Tjeko Communication 
Tijdens de Covid 19-periode hebben zijn we een Kinder radioprogramma gestart bij Busoga one 90.6 
FM, waarin creativiteit werd onderwezen met 4 lessen die waren onderverdeeld in 24 afleveringen. 

Alle teamleden waren betrokken en 3 alumni studenten, van juni tot december 2020. 

- Er hebben ongeveer 100 bellers meegedaan met onze winacties en activitieten en er zijn 5 
winnaars uit het ‘raad het geluid’ spel gekomen. We hebben meer dan 1000 luisteraars bereikt.  

Tjeko Radioprogramma serie (al meer dan 20 uitzendingen!) 
Covid-19 heeft vele uitdagingen met zich meegebracht in Uganda. Het land, het werk en het 
persoonlijke leven van de bevolking is flink beïnvloed door de maatregelen. Ook ons team in Uganda, 
Jinja heeft hier veel last van. Ze zitten aardig vast! Door covid-19 zijn alle scholen dicht en de wegen 
leeg, omdat er niet meer gereisd mag worden. Het openbaar vervoer ligt stil, alleen fietsen is 
toegestaan. Het openbare leven is letterlijk stop gezet, er is geen beweging, iedereen zit thuis en 
moet ook voor een bepaald tijdstip thuis zijn.  

Ons Tjeko Uganda Jinja team wil in beweging blijven. Ze willen kinderen blijven stimuleren kind te 
zijn! Ook in deze tijd, juist in deze tijd. Dit hebben ze het afgelopen jaar gedaan door een 
Radioprogramma te starten die gericht is op en voor kids! Ons team is zelf bezig geweest het 
ontwikkelen en schrijven  van dit programma, om de kinderen te kunnen bereiken op een gezonde 
manier. Inmiddels hebben er meer dan 20 uitzendingen plaatsgevonden en is het team bezig met 
seizoen 3 alweer!  

Via een lokale radiozender worden weekelijks potentieel duizenden kinderen bereikt via de rijkwijte 
van het radiostation. De effectiviteit van het programma wordt voornamelijk gemeten door de 
ouders en kinderen die inbellen in de live uitzending. Dit zijn er wekelijks tien-tallen. Voor onze staff 
is dit een goed teken, omdat het niet vanzelfsprekend is dat een ouder geld wil uitgeven aan het 
gebruik van een mobile telefoon. 
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Fietsactiviteiten 

Biking for the rights of girls. 

Een deel van ons Tjeko team fietst de 400 km mee in Bike UP Uganda. Het betreft een actie om het 

bewustzijn tegen gender gerelateerd geweld te vergroten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjeko Trips 

In 2020 hebben we geen Tjeko Trips kunnen uitvoeren door de covid maatregelen.  

Activiteiten Nederland 

De activiteiten van Tjeko Nederland zijn er ter ondersteuning van Tjeko Afrika. In Nederland vindt de 

fondswerving plaats en de ontwikkeling van de programma's en projecten die in Uganda gegeven 

worden. 

Eigen media 

Tjeko heeft in 2020 een magazine uitgegeven. Dit is het tijdloze document dat in 2017 door Hadassa 

Lok uitgewerkt is. In 2020 hebben Tjeko vrijwilligers onder leiding van Mirai van de Burg opnieuw 

samengewerkt aan een nieuwe magazine, namelijk over het tienjarig bestaan van Tjeko in 2021!   . In 

dit document wordt uitvoerig ingegaan op de Tjeko Methode, de herinneringen en ontwikkelingen 

van de afgelopen jaren. Ook schreven we over wat covid19 voor impact heeft gehad op ons werk en 

een blikken we vooruit naar de toekomst!  

 

Tjeko in de Media 

- In 2020 zijn er naar ons weten geen uitingen in de media geweest over Tjeko. 
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Fun(d)Raisers 

Tjeko LIVE 
In 2020 zijn er geen basisschool programma's uitgevoerd. 

Container 
Net voor de lock-down van 2020 werd een deel van een container gehuurd om oa de volgende items 

te verschepen naar Uganda: 

Van onze development partner 12GoBiking: 

- 50 nieuwe tiener en volwassen fietsen  

- Onderdelen voor deze fietsen 

Van Monkey Town 

- Een tweedehands stormbaan 

Aangeschaft met donaties van donoren: 

- 7 nieuwe luchtpompen voor de luchtkussens 

- 2 grote generatoren voor diverse programma’s 

- Een collectie van kleinere overige gedoneerde spullen. 

Online campagne 
Via eigen social media kanalen zijn diverse inzamelingsacties geweest, met name rondom Covid 

Relief programma’s. De tijdelijke ondersteuning van Tjeko Alumni studenten en communicty 

outreaches hebben een groot effect gehad. Hierdoor is er grote extra betrokkenheid geweest voor 

het team van Tjeko in Uganda.  

Organisatie 
Tjeko wordt geleid door een bestuur met een duidelijke visie voor groei. Deze groei richt zich in 

Uganda op nieuwe gebieden en in Nederland op een verdieping en verbreding van ons draagvlak, 

zowel financieel als in betrokkenheid.  

De missie van Tjeko wordt uitgevoerd door een team van enthousiaste vrijwilligers en een betaalde 

kracht voor twee dagen per week. Er worden verschillende projectmatige en structurele 

werkzaamheden verricht die ons helpen verder te ontwikkelen. Daarbij wordt gekeken naar de 

kwaliteiten van iedere individuele vrijwilliger. 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit Ferdi van den Bergh (voorzitter), Paul Kaars (algemeen bestuurslid) en 

Matthijs van de Wetering (penningmeester).  

Betaalde kracht 
Per 1-4-2020 is Mirai van der Burg-Mirza in dienst bij Stichting  Tjeko. Zij werkt 16 uur per week, op 

basis van een jaarcontract. Zij treed in dienst als medewerker fondsenwerving en communicatie. 
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Vrijwilligers  
2020 staat verder in het teken van de ontwikkeling van Tjeko op organisatorisch Nivo onder leiding 

van Judith Koetsveld en Jaap Paardekoper. Samen met een team van vertrouwde Tjeko vrijwilligers 

ontwikkelen zij Tjeko dit jaar in een stevige organisatie, klaar voor de toekomst.  

Er wordt een verbeterde structuur aangebracht in de organisatie, waarbij er duidelijk onderscheid 

komt tussen de verschillende taken van betrokken partijen.  

Ook is er een betere, regelmatige, overlegstructuur geïntroduceerd.  

In 2020 is het Tjeko team weer uitgegroeid met twee nieuwe vrijwilligers. Hanneke Zwanenburg 

heeft zich gevoegd aan het team van SAM. Samen met Tatiana en Mirai houdt zij zich bezig op het 

‘support, activity and management’. gebied. Door covid19 hebben we op sommige momenten, 

anderen manieren moeten vinden om elkaar te ontmoeten en zo het werk bij Tjeko door te zetten. 

Normaal zijn de donderdagen SAM momenten. 

Ferdinand Bondt zet zich sinds 2020  in voor SalesForce. Ferdinand is woonachtig in Polen. Het 

contact is tot nu toe verlopen via online meetingen.    

Iedereen bedankt!!!   
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Toekomst  
2020 voelde als een ‘bevroren jaar’. Hoe gaan we ons bewegen uit de Pandemie, en met welke 

‘snelheid’?  Eén ding weten we zeker, als we hetzelfde enthousiasme en toewijding vasthouden 

waarmee we ons in 2020 ontwikkeld hebben, zullen we tot mooie resultaten komen. 

Uganda 
Voor Tjeko UG betekent 2020 zeker ook een jaar van aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. 

Samen met Judith Koetsveld is een risico-analyse gemaakt om voorbereid te zijn op verschillende 

scenario's. Deze risicoanalyse heeft ons in staat gesteld om in 2020 al goed te kunnen schakelen 

tussen situaties. Hoop is dat wij in 2020 de draad oppakken, en in de loop van 2020 een tweede team 

aan gaan stellen.  

We werken de nieuwe structuur verder uit en laten teamleden meedenken in het invullen van rollen, 

taken en mogelijke uitbreiding scenario's. 

Een tweede team in 2020 is aannemelijk, aangezien de voorbereidingen hier al voor genomen zijn. 

Ook is de financiële support, nodig voor zo’n tweede team, reeds aanwezig. 

 In 2021 zullen we onze huidige plek voor opslag moeten verlaten. Er wordt gezocht naar een locatie 

waar zowel kantoor, training als opslag gezamenlijk uitgevoerd kan worden. 

Eerder in 2020 is besloten om, indien de mogelijkheid zich voordoet, te blijven zoeken naar de 

aanschaf/huur van een land.  

Nederland 
Het uitbreiden van onze vrijwilligers team zullen we ook in 2021 verder voortzetten. Het doel van het 

nieuwe organogram is bepaalde rollen en taken beter te kunnen verdelen.  

Er zal in 2021 gestreefd worden om met duidelijke afbakeningen van taken te werken. 

Doel is om een nieuw team samen te brengen wat zich als adviseurs naar de stichting zal opstellen. 

Jaap Paardekooper neemt hierin een leidende rol.  

 

Zowel in Nederland als in Uganda wordt continu gezocht naar samenwerking met nieuwe partners. 
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Besluit
Het bestuur is haar medewerkers en donateurs zeer dankbaar voor hun lnzet en enthousiasme in het

afgelopen jaar. Het is fantastisch te mogen ervaren dat kinderen in Uganda even kind kunnen zijn

door ieders inzet.

Gouda, juni 202L

F.S. van den Bergh

Voorzitter Stichting

T. Bukman - Schrier

Penningmeester Stichting Tjeko

s-

P. Kaars

urslid
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Jaarrekening 
 

Balans 
Activa 2020 2019 

Inventaris 0 0 

Overige vorderingen 2.650 0 

Liquide middelen 66.934 56.020 

Totaal 69.584 56.020 

 

Passiva 2020 2019 

Kortlopende schuld 7.816 0 

Algemene reserve 56.020 9.640 

Resultaat boekjaar 5.748 46.380 

Totaal 69.584 56.020 

 

Staat van Baten en Lasten 
Baten en Lasten 2020 2019 

Baten   

Eigen fondsenwerving 90.567 126.610 

Lasten   

Doelstellingen -79.272 -77.801 

Fondswerving -4.929 -1.852 

Beheer/ Administratie -618 -577 

Resultaat 5.748 46.380 
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Toelichting Balans 
Onderstaand een toelichting op de posten uit de Balans. 

Inventaris 
In 2020 is niet geïnvesteerd in inventaris. 

Liquide middelen 
Liquide middelen zijn volledig direct opvraagbaar. 

Kortlopende schuld 
Kortlopende schulden bestaan met name uit crediteuren en vooruit ontvangen gelden.  

Algemene reserve 
Algemene reserve is toegenomen als gevolg van positief resultaat. Deze staat is volledig vrij in te 

vullen daling is conform verwachting. 

Toelichting op Staat van Baten en Lasten 
Onderstaand zal per post een toelichting worden gegeven op de Staat van Baten en Lasten 

Baten Eigen Fondsenwerving 
Baten eigen fondsenwerving zijn sterk gedaald in 2020 ten opzichte van 2019. Dit is met name toe te 

schrijven aan niet uitvoeren van Tjeko trips (de baten van de Tjeko trip 2019 zijn in 2019 in de 

fondsenwerving baten genomen) en lagere giften van particulieren. 

Lasten Doelstellingen 
Lasten doelstellingen zijn toegenomen doordat er vanaf 01-04-2020 een medewerker (0,4 FTE) in 

dienst is genomen. Daarnaast is er een daling in de uitgaven omdat er door Covid-19 minder 

activiteiten zijn ontplooid.  

Lasten Fondsenwerving 
In 2020 zijn kosten kantoor NL, drukkosten en overige algemene gedeeltelijk ten laste gekomen van 

werving. Ook een deel van de per 01-04-2020 in dienst genomen medewerker (0,4 FTE) drukt op de 

wervingskosten. 

Lasten Beheer & Administratie 
In 2020 is verdeelsleutel niet veranderd t.o.v. 2019. 
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Verdeelsleutel 
In volgende tabel staat per kostensoort de toerekening over doelstellingen UG en NL, Werving en 

Beheer & Administratie (B&A). 

Algemene kosten 
  

Bankkosten 75% doelstelling, 25% werving 

Website + drukkosten NL 75% doelstelling, 25% werving 

Kleine inv activa 75% doelstelling, 25% werving 

Overig NL 

75% doelstelling, 25% werving, behalve administratief 100% 

beheer 

Activiteiten kosten 
  

Tjeko Live kn NL 100% doelstelling 

Tjeko NL kn UG 100% doelstelling 

Tjeko UG costs 100% doelstelling 

Tjeko NL cash UG 100% doelstelling 

Personele kosten   

Salaris personeel NL 75% doelstelling, 25% werving 

Vrijwilligersvergoeding NL 75% doelstelling, 25% werving 

Loonbelasting personeel NL 75% doelstelling, 25% werving 

Overige personeel 75% doelstelling, 25% werving 

 



Jaarverslag 2020 stichting Tjeko 
 
 

23 
 

Waarderingsgrondslagen 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. 

Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven. 

Alle bedragen luiden in euro’s. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 
Eventuele vervoersmiddelen en inventaris worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd 

met de jaarlijkse afschrijving. Mogelijke directe donaties van fondsen en boekwinsten op verkochte 

activa (bij vervanging) worden op de aanschafwaarde in mindering gebracht. 

Er zal jaarlijks 20% worden afgeschreven van de aanschafwaarde. 

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van maximaal één jaar. Indien 

noodzakelijk is er wegens oninbaarheid van de vorderingen een voorziening opgenomen.  

Kortlopende schulden en overlopende activa 
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van maximaal één jaar.  

Bestemmingsreserve 
Bestemmingsreserves worden gevormd vanuit de resultaatbestemming. Besteding van deze posten 

wordt verwerkt in de staat van baten lasten, en middels de resultaatbestemming ten laste van deze 

posten gebracht. Bij bestemmingsreserve is de beperking in de besteding aangebracht door het 

bestuur. 

Algemene reserve 
Het saldo van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Resultaatbepaling 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. 

Subsidies  
Eventuele subsidies worden conform de subsidietoezeggingen als opbrengst genomen in het jaar van 

toezegging, rekening houdend met de mate waarin aan de subsidievoorwaarden is voldaan per 

balansdatum. 

Waarderingssubsidies worden ten gunste van de baten gebracht in het jaar van toezegging. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. Hierbij is 

rekening gehouden met de verwachte toekomstige gebruiksduur. 




