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Beste Ingrid,

Tet ute veniamet vulland reetueriurer ad ex eniamcons ero dolestis el do cor suscilis 
amet luptat lum quat ulluptat, velessit loreet iril ulla aute dolorper illa con etumsan 
ulputat utpat, sustrud tat. Orer sustie minci ex ecte tatum veriusci bla conse modolob 
orperos dolor summy nonsequi endrerilit praesti scipit, sim venit num voloreet, vulluptat 
alis atem ad erci ercil eros diat, sim non et lan ero dolore ver aliquatum iuscilla faccum 
qui bla feuis augiam nullut at landre vulput la feuisim velit la feu faci blamet augue do 
duiscipit el dit atem diat non vullandreet.

Ommolor ilit ut dipit, quisit, coreril iquisci llutpat ut venit ulla aliquis eugait autem duis 
eum erat, sed et, quis etum vullutat. Urer aci blamconsed magna am, cor sectem ipisl 
dolore diam quissiscing enisisl dunt augait acilit nostisl do estrud te veniam, si.
Lorperos nulla alisim at. Ut lum zzrit ut dunt iustisim in ut lor sim eugait accum vendre 
tet nit nullaor amcor sim et, vercip ecte er si erit nis ad ming eros nostin ver aute mod 
min henim adiamet aute do dolore dunt laor sequam vendiam, con hendre consequipis 
niam dip enit ilit, sumsan exerosto cons aut nonse te magna conulla ndipit in hent alit 
lorer secte feu facin er iliquissi.

Met vriendelijke groet,

Iganga
K.K. Jansen

Postbus 161
7400 AD Deventer

Datum

Onderwerp

Kenmerk
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VOORWOORD
In dit jaarverslag kijken we terug op de activiteiten van de Stichting Iganga! in het jaar 2019 werkte Iganga verder aan 
haar uitgebreide netwerk en voerde de stichting een variatie van projecten uit, die verschillen in aard en omvang om 
zich voldoende breed te oriënteren op de toekomst. 

Elk project dat we uitvoeren of steunen, past binnen de doelstelling van Iganga: 
De Stichting Iganga draagt bij aan duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden en projecten die daarmee 
samenhangen. Dit doet zij vooral door kennisontwikkeling en -overdracht te stimuleren.

Iganga gaf in 2019 presentaties voor de Dutch Cycling Embassy en voor een delegatie uit de Iraakse provincie An-Najaf, 
ging langs bij Pikala Bikes in Marrakech en organiseerde in nauwe samenwerking met Doh Eain en de Nederlandse 
ambassade workshops in Yangon, Myanmar. We bleven Nodrine Shaz in Uganda steunen en gaven op een nieuwe 
manier vorm aan onze MOOC. Daarnaast legde de stichting nieuwe contacten in Paramaribo, Suriname en in Chiclayo, 
Peru. We sloten ons jaar af met een succesvolle kerstactie, waarbij we meer dan € 700,- ophaalden voor Case Ninos 
Unidos Peruanos. 

Ook in 2020 zullen we onze activiteiten met passie blijven voorzetten. We blijven nog één jaar inzetten op een variatie 
aan projecten en hopen daarmee ook anderen enthousiast te maken voor Iganga. Op het einde van 2020 evalueren we 
de werking van Iganga 2017-2020, waarna we aan de slag gaan met een nieuw beleidsplan voor 2021-2025.

Bestuur van Stichting Iganga,

Tjitte Prins
voorzitter

Pascale Willems
secretaris

Anne Abbing
penningmeester

Richart ter Avest Ilse Galama
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Ook in 2019 heeft Iganga hard gewerkt aan 

het versterken van haar contacten. Dit blijft 

Iganga doen, omdat we ervan overtuigd zijn 

dat wij door goede contacten met verwante 

instellingen meer kunnen bereiken: samen kan 

je meer dan alleen! We hebben in 2019 niet 

alleen onze huidige relaties onderhouden, maar 

ook ons netwerk verder uitgebreid. Tot slot 

spelen we ook steeds vaker een rol in het bij 

elkaar brengen van verschillende professionals 

in ons netwerk. 

EEN UITGEBREID EN STEVIG 
NETWERK1

Dutch Cycling Embassy
Op 4 juli 2019 heeft Iganga een presentatie gegeven 
bij de kwartaalbijeenkomt van de Dutch Cycling 
Embassy (DCE). We hebben een overzicht getoond van 
de doelen en activiteiten van Iganga. De DCE is een 
publiek-privaat netwerk voor de fiets en duurzame 
en inclusieve mobiliteit. DCE vertegenwoordigt 
internationaal het beste van de Nederlandse fiets: 
kennis, ervaring en experts door particuliere bedrijven, 
NGO’s, onderzoeksinstellingen, nationale en lokale 
overheden. We gaven de presentatie voor een 
klein gezelschap, bestaande uit leden van de DCE. 
Aanwezigen waren onder andere de nieuwe  
DCE-directeur Lucas Harms en Ronald de Haas (APPM). 
Na de presentatie hebben we een groepsdiscussie 
gevoerd over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

Bezoek aan Pikala-bikes in Marrakech
Er bestaat al langer contact tussen Iganga en Pikala 
Bikes. Pikala Bikes leidt lokale jongeren in Marrakech 
op tot professionele fietstourgidsen. Daarnaast heeft 
Pikala ook een trainingsprogramma tot fietsmonteur 
en doet de Stichting aan kennisuitwisseling 
via educatieve activiteiten, zoals lessen over 
verkeersveiligheid, fietslessen voor meisjes etc. 
Pascale Willems is tijdens haar vakantie in Marokko op 
bezoek geweest bij Pikala Bikes. Tijdens haar bezoek 
heeft zij een fietstour gedaan door de stad heen, 
begeleid door een door Pikala opgeleide tourgids. 
Daarna is zij vanuit Iganga in gesprek gegaan over een 
de verdere samenwerking. Uit een brainstormsessie 
is gekomen dat Iganga en Pikala in 2020 graag 
willen gaan samenwerken om een eerste auto– en 
motorvrije dag te organiseren in de wijk Kasbah. 
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Doh Eain in Yangon, Myanmar
Iganga is in 2019 in contact gekomen met de 
Nederlandse Emilie Roëll, directeur van de organisatie 
Doh Eain, die ijvert voor een fietsvriendelijker Yangon 
(Myanmar). De overheid van Myanmar geeft steeds 
meer ruimte aan de auto, vaak ten koste van langzaam 
verkeer. De leefbaarheid en verkeersveiligheid zijn in 
het gedrang en de armere bevolking, die zich geen 
auto kan veroorloven, heeft hier het meeste last van.
Doh Eain was op bezoek bij de Dutch Cycling Embassy 
en vroeg aan meerdere organisaties hoe wij als 
Nederlandse mobiliteitsplanners kunnen helpen. Emilie 
was onder de indruk van de manier waarop Nederland 
in de loop der tijd de leefbaarheid in steden heeft 
weten te behouden. In samenwerking met Doh Eain en 
de Nederlandse ambassade in Myanmar heeft Iganga 
in Yangon workshops georganiseerd, kennis gedeeld 
en ontwerpen gemaakt voor een pilotproject (zie ook 
hoofdstuk 2 van dit jaarverslag). 

Inspiration Day

Chiclayo, Peru
Iganga gaat verkennen of een project in Peru wordt 
opgestart. Dit is een project ingediend door Edwin van 
de Belt van DAT.Mobility. Het gaat om de stad Chiclayo in 
Peru. Edwin heeft contacten met een organisatie, waar 
ook een Nederlander werkt. Afgelopen jaar is er al een 
Skype-gesprek geweest met de wethouder Verkeer van 
de stad, met Carolina Ramos (van Move Mobility) en met 
Edwin. Dat heeft afgelopen jaar nog niet tot concrete 
acties vanuit Iganga geleid. In 2020 doet zich een situatie 
voor om wel een bezoek te brengen aan Peru.
Deze vierde stad van Peru, met circa 700.000 inwoners, 
heeft toenemende verkeersproblemen: de automobiliteit 
neemt toe en de wegen worden vooral voor de auto’s 
ingericht (verbreed) en niet voor fietsers en voetgangers. 
Dat leidt tot onveiligheid, slechte bereikbaarheid 
en onleefbaarheid en exclusiviteit. Er is wel iets van 
openbaar vervoer, maar die is chaotisch, en er is geen 
visie en planning.

Paramaribo, Suriname
Collega Lennert Bonnier werkte in 2011-2012 een 
jaar bij FIRM Engineering in Paramaribo, Suriname. 
In samenwerking met FIRM en de Anton de Kom 
Universiteit van Suriname onderzocht Iganga in 
2019 de mogelijkheid om een ontwerpstudio te 
houden over duurzame mobiliteit in de stad. Het is 
de bedoeling om samen met studenten (mogelijk 
in het kader van het vak ruimtelijke ordening) vijf 
dagen aan de slag te gaan en te kijken hoe we de 
stad kunnen teruggeven aan de voetgangers en 
fietsers. Hierbij zal het gaan om het definiëren van 
de knelpunten, vormen van ambities voor de stad en 
het uitwerken van een case tot een schetsontwerp. 
Dit project zal verder vorm krijgen in 2020.

Alley Garden Projects, Doh Eain. Foto’s: Doh Eain.
Chiclayo, Peru
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Iganga wil in de eerste jaren na haar herstart 

in 2017 inzetten op een variatie van projecten. 

Projecten verschillen in aard en omvang, zodat 

Iganga zich voldoende breed oriënteert op de 

toekomst. Dit zetten wij nog één jaar verder in 

2020. Op het einde van deze periode evalueert 

Iganga de uitgevoerde projecten om vanaf 2021 

een mogelijke focus aan te brengen in het type 

projecten. 

EEN VARIATIE AAN PROJECTEN2
Best of both worlds: schilderijen op de vestigingen
Nodrine Shaz is een artieste/studente in Uganda die 
bijzondere schilderijen maakt. De inkomsten van haar 
schilderijen en foto’s gebruikt Nodrine om haar studie te 
betalen. In 2017 kocht Iganga al een van haar schilderijen dat 
nu hangt op het kantoor van Goudappel Coffeng in Deventer. 
Het bestuur van Iganga heeft besloten om Nodrine nog verder 
te steunen in haar schilderkunst en tevens in haar studie. 
Daartoe heeft Iganga voor elke vestiging van Goudappel 
Coffeng een schilderij besteld. De schilderijen zullen in het 
voorjaar van 2020 opgehangen worden op de verschillende 
vestigingen.

Afbeelding van schilderij voor 
de vestiging Eindhoven.

Begin juli heeft een delegatie uit de Iraakse provincie 
An-Najaf (ten zuidwesten van Bagdad) een bezoek 
gebracht aan Nederland. Op 5 juli heette Andries 
Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel, 
ze van harte welkom in het provinciehuis in Zwolle. 
De delegatie bestond uit Hoofd Ruimtelijke Ordening, 
Hoofd planning wegen/infra en verder een jurist en 
civieltechnisch ontwerper. Ze waren zeer benieuwd 
naar de samenwerking tussen gemeenten en 
provincie/Rijk in Nederland, belastingen en budgetten 
en naar integrale planning van infrastructuur, 
bij voorkeur voor duurzame mobiliteit (SUMP op 
regionaal niveau). Het probleem is dat er in Irak nu 
heel eenzijdig vanuit de auto wordt gedacht. En dat 
infra-aanpassingen lokaal getroffen worden, zonder 
dat een structuurplan of mobiliteitsplan bestaat. Er 
worden dus geen bewuste keuzes gemaakt, en dat 
terwijl het autoverkeer flink groeit en vooral voor 
verkeersveiligheidsproblemen zorgt; alleen al in de 
stad Najaf (1 miljoen inwoners) zijn in twee jaar tijd 
300 doden gevallen in het verkeer. Ter vergelijking: in 
Amsterdam waren circa 30 doden in het verkeer over 
de afgelopen twee jaar.

De provincie heeft haar kennis gedeeld ten aanzien 
van bestuurlijke samenwerking, planning van mobiliteit 
en wegonderhoud. De presentatie over integrale 
planvorming (Omgevingsvisie, Integrale Netwerkvisie 
Overijssel) is voorbereid door Richard ter Avest. Het 
verhaal is toegelicht door teamleider Mobiliteit Karsten 
ten Heggeler. 

De reacties van de Iraakse delegatie waren heel goed. 
Ze waren zeer geïnspireerd door de werkwijze en  
samenwerking in Overijssel. De vraag is of er binnenkort 
fietspaden in Najaf verschijnen. Ze zien wel kansen in de 
steden, maar het probleem is dat de temperatuur in de 
zomer tegen de 45 graden Celsius is. Een auto met airco 
wordt op dit moment het meest gebruikt.

Bezoek Iraakse provincie aan Zwolle (provincie Overijssel) 

Delegatie van An-Najaf in Zwolle
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Fietsvriendelijk Yangon, Myanmar
Chris Bartman en Richard ter Avest zijn namens de 
stichting Iganga van 24 november tot en met 2 december 
in Yangon geweest, de oude hoofdstad van Myanmar, 
een stad met 7 miljoen inwoners. Ze hebben in die week 
meegewerkt aan de planning en het ontwerp van een 
fietsvriendelijke stad, met één of twee ontwerpen van 
een straat, dat volgend jaar als pilot wordt uitgevoerd. 
Ze deden dit in samenwerking met Doh Eain en de 
Nederlandse ambassade in Myanmar.

Net als veel Aziatische landen heeft Myanmar een lange 
geschiedenis van fietsen. Het was dé belangrijkste manier 
van transport. Door de economische groei van het land is 
de laatste jaren een sterke toename van het autogebruik 
en een overeenkomstige groei van de auto-infrastructuur 
te zien. 

Het groeiende autoverkeer zorgt ervoor dat de ruimte voor 
voetgangers en fietsers schaarser wordt.  
Dit, gecombineerd met parkeerproblemen, enorme 
hoeveelheden taxi's en vooral buschauffeurs die de 
straten van Yangon terroriseren, zorgt ervoor dat fietsen in 
Yangon steeds meer een uitdaging vormt voor gebruikers. 
Samen met de lokale sociale onderneming Doh Eain 
(ons huis) maakten Chris en Richard ontwerpen voor 
een veilig fietspad. Ze deden dit tijdens vier workshops 
(gebruik makend van tools, zoals Functional Ambiance) 
met verschillende belanghebbenden, waaronder 
gebruikers, belangengroepen en de lokale overheid. Een 
van de belangrijkste resultaten van de workshops was 
dat alle deelnemers veiligheid als het meest belangrijke 
aandachtspunt voor de ontwerpen noemden. 

Het ontwerp voor het pilotproject realiseert de eerste 
fietsstrook in Myanmar. Mensen die nu fietsen in 
Yangon, behoren tot de groep ‘dare to cycle’, waarbij 
het ontwerp van de beschermde fietsstrook moet 
bijdragen aan een gevoel van ‘invite to cycle’ en 
dan ook meer mensen weer op de fiets krijgt. In het 
pilotproject wordt een veilige fietsstrook gecombineerd 
met:
◊ Verbetering van de oversteekbaarheid voor 

voetgangers
◊ Gebruik van de openbare ruimtes naast de 

fietsstrook voor onder andere een fietsenstalling 
en ontmoetingsplaats

◊ Integratie van een bushalte
◊ Oplossingen voor straatparkeren

Met dit ontwerp schetsten Chris en Richard samen 
met de gebruikers en planners van de lokale overheid 
een aanzet voor een fietsnetwerk. Dit netwerk kan 
een goede basis vormen voor een geïntegreerd en 
multimodaal netwerk voor de gehele stadsregio.
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Kerstactie voor Casa Ninos Unidos Peruanos 
Soms krijgt Iganga projectaanvragen die niet echt 
binnen de doelen van de stichting passen, zoals de 
vraag van onze Goudappel collega Paul van Beek voor 
een bijdrage voor het kindertehuis Casa Niños in Peru. 
Te sympathiek om hier niet iets aan te doen!  
We bedachten de volgende formule: Belgische bonbons 
(pralines) met kerst verkopen aan onze collega’s. 
In totaal hebben 80 medewerkers meegedaan 
met de actie en € 976,- opgebracht. De inkoop- en 
verpakkingskosten bedroegen € 187,-, zodat wij € 789,- 
over konden maken aan het Casa Niños.

Iganga heeft in de loop van 2019 besloten om een 
andere draai te geven aan de MOOC. In 2018 is veel tijd 
gestopt in een samenwerking met de TU Delft, met als 
doel om gezamenlijk een MOOC op te zetten. Helaas 
bleek deze samenwerking lastiger dan initieel gedacht, 
onder andere door: personele wisselingen, minder 
actieve betrokkenheid vanuit ons contactpersoon bij de 
TU en een ingewikkeld subsidietraject. Door hiervoor 
genoemde redenen heeft Iganga besloten om het heft 
in eigen hand te nemen en het online-cursus geven op 
een lichtvoetige manier op te zetten. Hiervoor hebben 
we eind 2019 al het plan van aanpak gemaakt. 

We benaderen onze bestaande contacten in 
verschillende steden, verspreid over de continenten. 
Aan hen vragen we een filmpje te maken over de 
huidige situatie van de mobiliteit in de stad. We stellen 
ze de vragen: 
◊ ‘What are past developments of cycling/mobility in 

your city?’
◊ ‘What is the current situation of cycling/mobility in 

your city?’
◊ ‘What is your vision for the future of cycling/ 

mobility in your city?’

De volgende locaties komen aan bod: Kampala, Uganda; 
Yangon, Myanmar; Chiclayo, Peru; Marrakesh, Marokko. 
De filmpjes delen we met ons netwerk. En we vragen 
collega’s om te reflecteren op deze casussen vanuit onze 
expertise. Doel van de filmpjes is om inzicht te geven 
in de diversiteit van steden. Elke plek is anders en elke 
plek zal een andere aanpak voor duurzame mobiliteit 
behoeven. We wisselen kennis uit, zodat men kan 
leren van elkaars situatie. Deze opzet kan vervolgens 
uitgebreid worden met vervolgcursussen. De filmpjes in 
Kampala en Yangon zijn al opgenomen en dienen nog 
gemonteerd te worden. 

MOOC envisioning and developing bicycle-friendly cities: we need your input!

Kerstactie 
KERSTACTIE

BONBONS 
voor Stichting 
Niños Unidos 
Peruanos

€8 per doosje
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DOORKIJK NAAR 20203 Netwerk onderhouden en versterken binnen 
de Goudappel Groep
Iganga heeft ondertussen een breed netwerk. Dit zijn 
met name externe contacten via bestuursleden 
en/of collega’s bij de Goudappel Groep. Deze 
contacten blijven we natuurlijk goed onderhouden in 
2020. Daarnaast legt Iganga in 2020 de focus op ons 
netwerk binnen de Goudappel Groep.
We hebben de afgelopen jaren geleerd dat de 
betrokkenheid van collega’s bij de Goudappel Groep 
essentieel is voor een succesvol bestaan van de 
stichting. Zonder betrokken mensen lukt het niet om 
projecten van de grond te krijgen. Draagvlak van de 
collega’s is essentieel en vergt meer aandacht dan we 
voorheen hebben gedaan. Proactief communiceren 
en een duidelijke boodschap uitdragen vanuit Iganga 
is echt een werkpunt voor 2020. Momenteel zijn vaak 
enkel mensen uit het bestuur betrokken bij projecten, 
hoewel de schil stilaan wel groeit. Die schil, van 
actieve gemotiveerde collega’s, willen we verder doen 
groeien in 2020. 

Projecten in 2020
2020 is het laatste jaar dat Iganga, zoals gesteld in haar 
beleidsplan, zal inzetten op een variatie van projecten. 
Deze projecten verschillen in aard en omvang. Op 
het einde van 2020 evalueert Iganga de uitgevoerde 
projecten om vanaf 2021 een mogelijke focus aan te 
brengen in het type projecten. 

Iganga zal Doh Eain verder ondersteunen bij de 
implementatie van het ontwerp, zoals opgesteld door 
Chris en Richard tijdens de workshops in Yangon. Deze 
weg met fietsvoorzieningen zou een mooi voorbeeld 
kunnen zijn voor de rest van de stad, maar ook voor 
andere steden in Myanmar en Azië. Begin 2020 is de 
organisatie Doh Eain alvast bezig om in samenwerking 
met Urban Planning van de stad Yangon toestemming te 
vragen aan de burgemeester om de weg aan te passen 
ten behoeve van fietsers en overstekende voetgangers. 

De contacten met de Anton de Kom Universiteit in 
Paramaribo, Suriname lopen goed. Iganga zal in 
de eerste helft van 2020 vormgeving geven aan een 
workshop met studenten rond duurzame mobiliteit in 
Paramaribo, die wellicht zal plaatsvinden in juli 2020.

De eerste Iganga kerstactie is erg succesvol verlopen! 
We willen hier een jaarlijks terugkerende activiteit van 
maken. Een collega kan een goed doel aandragen. 
Samen met Iganga verzint hij/zij daar vervolgens 
een ludieke actie omheen (bijvoorbeeld verkoop van 
bonbons), waarvan de opbrengt wordt geschonken aan 
het goede doel. 

Iganga zal voor de MOOC in 2020 de nieuwe 
‘lichtvoetige’ aanpak verder uitrollen (zie project-
omschrijving). De filmpjes voor Peru worden door een 
collega gemaakt tijdens de vakantie. We zullen met 
Pikala overleggen over de mogelijkheden in Marokko. 
Verder monteren we bestaand beeldmateriaal van 
Yangon en Kampala tot inspirerende korte films.

In 2020 dient zich een mooi moment aan om een 
bezoek te brengen aan deze stad, de stad Chiclayo 
in Peru. In de periode februari-juni 2020 gaat Anne 
Koot (met haar man Huib) met vakantie naar Zuid-
Amerika. Ze zijn begin mei in Peru en willen graag iets 
betekenen voor Chiclayo. In opdracht van Iganga gaan 
ze de stad bekijken, met de plaatselijke NGO’s praten 
en een verhaal vertellen voor stadsontwikkelaars en 
bestuurders van de stad Chiclayo. Waar hebben ze 
behoefte aan en wat doen ze zelf al? Voor een beperkt 
budget kunnen Anne en Huib nuttige dingen doen 
en mogelijk leidt dat tot een volgend, uitgebreider 
bezoek en mobiliteitsproject in 2021. 

Contacten met Kampala in Uganda blijven we ook in 
2020 verder onderhouden. Samen met onze partners 
werken we actief aan enkele projecten rond de 
fietsinfrastructuur en fietsstimulering. 

Evaluatie van Iganga 2017-2020
We zijn in 2017/2018 weer begonnen met Iganga, met een enthousiaste club met diverse ideeën. Bewust zijn we op zoek gegaan 

naar veelsoortige projecten, zodat we kunnen proeven wat ons ligt en wat niet. Dat is gelukt: we draaien nu verschillende 

projecten in verschillende werelddelen; we hebben een breed netwerk opgebouwd en we werken met diverse organisaties en 

instanties samen. Sommige projeten poppen ineens op en we komen er in een gespreid bedje (Yangon); andere projecten blijven, 

ondanks ons enthousiasme steken (MOOC), zodat we de scope moeten bijstellen. We willen op het einde van 2020 een beeld 

hebben van waar we met Iganga naartoe willen na 2020: Blijven we breed of worden we selectief? Brengen we focus aan in het 

type projecten en in landen? Kortom, wat ligt ons wel en wat niet? Als resultante van het hiervoor genoemde proces stellen we in 

2020 ons Beleidsplan 2021-2015 op.
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Car Free Day Kampala, 27 jan. 2019

FINANCIEEL OVERZICHT4
Inkomsten
Stichting Iganga heeft in 2019 € 40.976,- van Goudappel Coffeng 
ontvangen. Het grootste deel van dit bedrag was afkomstig 
van de directie, in totaal € 40.000,- en circa € 1.000,- van 
medewerkers. Het bedrag dat we van de medewerkers hebben 
ontvangen, is via ons ingezameld voor Stichting Niños in Peru. 
Ook hebben we een gift van € 250,- ontvangen.

Uitgaven
Onze uitgaven zijn € 29.624,- in 2019. Hiervan hebben we  
€ 21.562,- besteed aan concrete projecten, € 2.868,- aan 
abstracte projecten en € 5.194,- aan de administratie. Onder 
concrete projecten vallen voor dit jaar Fietsvriendelijk Yangon 
(zowel in contanten als in uren is hiervoor van alle projecten het 
meeste geld uitgetrokken), the Best of Two Worlds, voorberei-
dingen voor een Vijfdaagse ontwerpstudio ‘Duurzaam verplaatsen 
in Paramaribo’, kennis uitwisselen met een delegatie van de 
Iraakse provincie An-Najaf en Pikala Bikes in Marrakech, ons 
netwerk uitbouwen en de Kerstactie voor Casa Niños. Het 
abstracte project waarvoor we dit jaar tijd (in uren) hebben 
uitgetrokken, is de voorbereiding van de Massive Online Open
Course (MOOC). Onder administratieve kosten vallen de bank-
rekening, financiële boekhouding, communicatie en notuleren.

Saldo
In 2019 hebben we positief saldo van € 11.602,-.  
Hiervan hebben we een restant in contanten van  
€ 12.751,- en een negatief saldo van € 1.149,- in uren.  
Op 31 december 2019 hadden we een bedrag van  
€ 11.441,- op de bank. Dit bedrag is inclusief € 12.173,- 
van voorgaande jaren en exclusief de bedragen die 

begin 2020 zijn ontvangen, maar betrekking hebben op 
2019 (oftewel, we hadden op 31 december in contanten 
meer uitgegeven dan dat er binnen was gekomen). 
Inclusief de bedragen die betrekking hebben op 2019 
maar begin 2020 zijn ontvangen, is het saldo op de 
bankrekening € 24.283,-. 

In de tabel hiernaast staat het 

financieel overzicht voor 2019. Hierbij 

is gecorrigeerd voor enkele bedragen 

die begin 2020 zijn gerealiseerd 

als inkomsten en uitgaven, maar 

betrekking hebben op 2019. Dit 

zijn ontvangen bedragen voor de 

Kerstactie, het ontvangen bedrag 

van de Goudappel Groep-directie in 

contanten voor 2019 en de vliegtickets 

voor Myanmar; deze vliegtickets waren 

voorgeschoten door de Goudappel 

Groep.



Ingrid Kleine Koerkamp
Oerdijk 154
7434 RB  LETTELE

30 juni 2008
ontwerp briefpapier 
IGA07-08

Beste Ingrid,

Tet ute veniamet vulland reetueriurer ad ex eniamcons ero dolestis el do cor suscilis 
amet luptat lum quat ulluptat, velessit loreet iril ulla aute dolorper illa con etumsan 
ulputat utpat, sustrud tat. Orer sustie minci ex ecte tatum veriusci bla conse modolob 
orperos dolor summy nonsequi endrerilit praesti scipit, sim venit num voloreet, vulluptat 
alis atem ad erci ercil eros diat, sim non et lan ero dolore ver aliquatum iuscilla faccum 
qui bla feuis augiam nullut at landre vulput la feuisim velit la feu faci blamet augue do 
duiscipit el dit atem diat non vullandreet.

Ommolor ilit ut dipit, quisit, coreril iquisci llutpat ut venit ulla aliquis eugait autem duis 
eum erat, sed et, quis etum vullutat. Urer aci blamconsed magna am, cor sectem ipisl 
dolore diam quissiscing enisisl dunt augait acilit nostisl do estrud te veniam, si.
Lorperos nulla alisim at. Ut lum zzrit ut dunt iustisim in ut lor sim eugait accum vendre 
tet nit nullaor amcor sim et, vercip ecte er si erit nis ad ming eros nostin ver aute mod 
min henim adiamet aute do dolore dunt laor sequam vendiam, con hendre consequipis 
niam dip enit ilit, sumsan exerosto cons aut nonse te magna conulla ndipit in hent alit 
lorer secte feu facin er iliquissi.

Met vriendelijke groet,

Iganga
K.K. Jansen

Postbus 161
7400 AD Deventer

Datum

Onderwerp

Kenmerk
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