BESTUURSVERSLAG 2016

Vastgesteld door het bestuur van
Stichting Sengerema d.d 19 juni 2017
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Stichting Sengerema: onze ambitie voor 2016

Introductie

Stichting Sengerema is geruime tijd actief in Tanzania. In de afgelopen acht jaar hebben we, mede
dankzij onze donors en onze partners in Nederland en Tanzania, het Young Entrepreneurship
Development Program (YEP) ontwikkeld en uitgewerkt.
De doelstelling van Stichting Sengerema is om, met behulp van het YEP, kansarme jongeren in staat
te stellen om met het uitoefenen van een eigen bedrijf zichzelf en hun naasten te voorzien van een
duurzaam inkomen. Hierdoor verbeteren de levensomstandigheden van het gezin en neemt de kans
op goede educatie voor de jonge gezinsleden toe.

De kern van het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Stichting Sengerema is meerdere (5-7) jaren actief in een zelfde gebied. Jaarlijks wordt een
jaargroep met 60-70 aspirant ondernemers gestart, waarvan na een jaar van training en
selectie er 25-35 uiteindelijk worden opgestart als ondernemer. De ontvangen startkapitalen
worden verstrekt als een lening, waarvan de terugbetalingen via onze NGO YEP-Tanzania
opnieuw worden geïnvesteerd in het programma.
2. Bij de training van nieuwe groepen worden eerder getrainde en gestarte ondernemers ingezet,
de Young Entrepreneurship Program trainers (YEP-trainers). Het team YEP-trainers bestaat
inmiddels uit 14 personen. Daarnaast zijn er twee assistent programma-managers actief.
3. De nieuw opgestarte ondernemers worden gedurende minimaal anderhalf jaar gevolgd en
gecoacht om de kans op faillissement te reduceren. Het coachen en monitoren gebeurt in
principe door de YEP-trainers, die als rolmodel fungeren en dezelfde taal spreken. Halfjaarlijks
worden de jaargroepen bezocht door één of meerdere bestuursleden. Tijdens deze 4-5
daagse bezoeken evalueren we de coaching en monitoring resultaten en worden samen met
de trainers individuele actieplannen om verbeteringen te realiseren besproken.
4. Op iedere locatie wordt na twee á drie jaar een lokale Community Based Organization (CBO)
opgericht, die als doelstelling heeft om alle jaargroepen ook na het einde van het programma
te begeleiden om kennis en ervaringen te delen en in de toekomst (na de 5-7 jaar) zorg te
dragen voor het trainen en opstarten van nieuwe ondernemers op kleinere schaal.
5. Stichting Sengerema heeft een standaard set training- en implementatietools ontwikkeld, die
gedurende de afgelopen jaren is doorontwikkeld en voortdurend aan verbetering onderhevig
is.
Het jaar 2016 was een jaar met nieuwe impulsen
In 2016 is een programma gestart in Misungwi en zijn de eerste contacten gelegd met de
Tanzaniaanse overheid en met twee NGO’s in Tanzania aanwezig, waar de samenwerking mee is
gezocht en ingevuld, zijnde Via Don Bosco en Trias.
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Programma ontwikkelingen 2016

Programma’s

21 januari 2017
1. Sengerema
• 300 students
• 100 startups
Zelfstandig
2. Rombo
• 96 students
• 20 startups
JP 2017: YG-2
• 50 students
• 30 startups
3. Misungwi
• 130 students
• 41 startups
JP 2017: YG1+2
• 60 students
• 41 startups

5. Arusha
JP 2017: YG-1
• 80 students
• 20 growth
investements
6. Iringa
JP 2017: YG-1
• 26 students
• 18 startups

Meatu: stopped
• 60 students
• 28 startups
YEP Tanzania
office in Arusha

4. Dodoma
• 60 students
• 26 startups
JP 2017: YG-1
• 60 students
• 26 startups

Hierboven ziet op grafisch weergegeven waar onze programma’s zich bevinden, met daarbij enkele
kentallen ten tijde van het uitkomen van dit bestuursverslag. Ook dit overzicht is getoond tijdens onze
nieuwjaarsbijeenkomst van 21 januari 2017.
2.1

Sengerema

Het programma in Sengerema is nagenoeg afgesloten. Dit betekent dat Stichting Sengerema vanaf
2017 geen nieuwe starters meer financiert van, of in samenwerking met, de CBO Sengerema Young
Entrepreneurs.
Als resultaat van het programma zijn in Sengerema ruim 50 YEP-ondernemers dagelijks bezig met het
verdienen van inkomen voor zichzelf en hun familie. Maar ook jongeren die er niet in geslaagd zijn om
van hun bedrijfje een succes te maken, zijn op andere manieren aan het werk door de vaardigheden
die zijn in het YEP-programma hebben opgedaan.
De CBO, de vereniging van ondernemers, is wat minder snel en met minder kracht zelfstandig
geworden dan verwacht. Het nieuwe bestuur, dat in 2015 is gekozen, staat inmiddels op eigen benen.
Ongeveer 40 leden betalen een maandelijkse bijdrage die voortvloeit uit eerder ontvangen leningen
die door de CBO worden beheerd. Aan het nieuwe bestuur de uitdaging om de eigen doelstellingen te
realiseren. Waar nodig zal Stichting Sengerema ze nog met kennis bijstaan.
In de verantwoording zult u kosten vinden gerelateerd aan coaching van het CBO bestuur en de
ondernemers.
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2.2

Tarakea/Mkuu (provincie Rombo)

In Tarakea/Mkuu is Stichting Sengerema, in het verleden samen met BellHill Management
Consultants uit Nederland, gestart met een eerste project in samenwerking met het lokale
districtsbestuur (‘government’). De uiteindelijke projectverantwoordelijkheid ligt bij Stichting
Sengerema, maar de lokale aansturing wordt in de eerste drie jaar uitgevoerd door leden van de
government. Hierbij zijn betrokken Glory Makuru, community development officer uit Tarakea, en
Gilbert Manyaga, youth sport officer uit Mkuu.
Jaargroep 1: In Tarakea/Mkuu is de eerste jaargroep in bedrijf en in 2016 zijn er coaching- en
monitoring bezoeken geweest om de ondernemers te ondersteunen. Hierbij bleek dat vrijwel de
gehele groep nog in bedrijf is, maar dat de meeste ondernemers het zwaar hebben. Dit is onder meer
te wijten aan de economische omstandigheden in Tarakea/Mkuu alsmede te weinig diversiteit.
Jaargroep 2: In 2016 is een tweede jaargroep begonnen met de basic training.
In 2016 zijn wij voorts verhuisd naar een nieuwe trainingslocatie, die door de government ter
beschikking is gesteld als bijdrage in natura aan het programma.
In het jaarverslag 2016 wordt verantwoording afgelegd van de opleiding-, trainings- en
coachingskosten.

Programmamanager Jeroen Vegt en vrijwilligster Suzanne Noordzij-Van Eck bij onze nieuwe trainingslocatie in Mkuu (Rombo).
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2.3

Misungwi

In 2016 is de eerste jaargroep gestart met 70 studenten en zijn de ondernemingsplannen beoordeeld.
Maar liefst 42 bedrijfsplannen zijn gemaakt en gecontroleerd; 39 zijn er goedgekeurd, 1 is afgekeurd
en 2 moeten nog worden aangepast. In 2017 wordt dit programma verder gevolgd.
Opvallend bij Misungwi is de betrokkenheid van de lokale ward community development officers.
Doordat het een relatief groot gebied is waarover de Misungwi ondernemers verspreid zijn, is de
bijdrage van deze mensen van groot belang voor het programma.
In het jaarverslag 2016 zijn in dit programma vooral opleidingskosten gemaakt en wordt hier verslag
van gedaan.
Voor de startkapitalen van dit project zal in 2017 voor het eerst een beroep worden gedaan op het
Youth Development Fund van de Tanzaniaanse overheid. Zie hiervoor ook de uitleg verderop in dit
verslag.

Jaargroep 1 in Misungwi. De ondernemers in spe luisteren naar de speeches tijdens de startceremonie van het programma.
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2.4

Dodoma

In 2016 is voor het eerst een pilot gedraaid in Dodoma (in samenwerking met Don Bosco) dit
programma is er op gericht om een geselecteerde groep jongeren die klaar zijn met hun opleiding aan
de vakschool van Don Bosco een vervolgcursus te geven, die hen opleidt tot jonge ondernemer.
De pilot is bedoeld geweest om vast te stellen of Don Bosco en Stichting Sengerema bij elkaar passen
en of Don Bosco voldoende rendement ziet van de investeringen die zij in dit programma zal moeten
doen. Per rapportdatum was de evaluatie nog in gang.
De Don Bosco scholen in Tanzania hebben in 2017 fors minder financiële middelen en het zal
afhangen van de subsidies vanuit de Belgische overheid die begin 2017 bekend worden of en zo ja,
hoe groot dit programma in 2017 zal worden doorgepakt.
Omdat dit project werd uitgevoerd via onze lokale NGO, wordt in het jaarverslag 2016 enkel
verantwoording afgelegd over de door Stichting Sengerema in dit project geïnvesteerde
ontwikkelingskosten.
2.5

Arusha

Trias heeft in Arusha een project, waarbij ze bij de TCC Arusha (KvK Arusha) aangesloten
ondernemers ondersteunen. Zij komen echter niet toe aan de “onderkant van de markt”, dat wil
zeggen de kleine ondernemers. In 2016 zijn de contacten ontwikkeld om te zien of, en zo ja hoe,
Stichting Sengerema en Trias kunnen samenwerken in het verder ontwikkelen van de kleine reeds
bestaande ondernemers in de Arusha regio.
In het jaarverslag 2016 wordt verantwoording afgelegd aangaande door Stichting Sengerema in dit
project geïnvesteerde ontwikkelingskosten. De kosten aangaande de inzet van de trainers van YEP
Tanzania worden gedragen door onze lokale NGO “Yep Tanzania”.
2.6

Iringa en Karatu

In deze twee gebieden zijn gesprekken op gang gekomen met lokale initiatieven die in 2017 verder
vormgegeven zullen worden.
Met betrekking tot Iringa en Karatu wordt in het jaarverslag 2016 verantwoording afgelegd over door
Stichting Sengerema in dit project geïnvesteerde ontwikkelingskosten.
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Fondsenwerving

Na de professionaliseringsslag die in 2015 is gemaakt, zijn er in 2016 nieuwe fondsen gevonden en is
de samenwerking met Via Don Bosco en Trias tot stand gekomen. Het mooie van de samenwerking
met Trias is, dat Trias de financiële middelen die wij werven verdubbelt. Hierdoor behalen wij een veel
groter rendement op de door ons geworven fondsen over 2017 en de daaropvolgende 4 jaren.
Emmie Voltman heeft haar verbintenis met onze stichting stopgezet vanwege andere verplichtingen in
het buitenland. Frans Wittermans is thans de professionele fondswerver van onze stichting. Op
provisie basis verzorgt hij met hulp van het bestuur de financiële basis voor onze programma’s.
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Onze donoren

Gelukkig hebben we veel mooie en trouwe donoren die ons werk mogelijk maken. Het overzicht
hieronder is gepresenteerd op onze nieuwjaarsbijeenkomst, maar daarnaast zijn er ook nog vele
andere (particuliere) donateurs die ons steunen.

Partners en donateurs

Stichting WM de Hoop
St. Johanna Donk Grote
Stichting Taka Tuka
St. Carpe Diem
St. Retera Van het Hof
Remonstr. Gem. Den Haag
St. Saamhorigheidsfonds
Weeshuis Doopsgezinden
Kootje Fundatiën
Delftse Studenten/Channah
Kringloopwinkel Heemskerk
St. Mundo Crast Meliori
St Emmaus Haarzuilens
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Inzet bestuur en vrijwilligers in 2016

In februari, mei/juni, september en november/december 2016 zijn de programma’s door vrijwilligers en
het bestuur bezocht en hebben zij actief geparticipeerd in de opleiding, coaching en training van de
jonge ondernemers in spe.
Alle werkzaamheden, zowel door het bestuur als door vrijwilligers, zijn onbetaald. De kosten van het
verblijf ter plaatse worden grotendeels door de vrijwilligers zelf betaald. Onkosten voor bestuursleden
zijn deels vergoed.
Door de steeds grotere bijdrage van onze lokale trainers neemt de omvang van de Nederlandse
vrijwilligers inzet in Tanzania zelf af. In Nederland blijven er voldoende activiteiten over voor potentiele
vrijwilligers. Denk hierbij aan publiciteit via de moderne media, organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten met potentiele donors, ondersteuning van het secretariaat en zeker ook bij de
fondsenwerving.

Programma-manager Jeroen Vegt en Yvonne van Eck aan het werk in Tarakea (Rombo).
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Samenwerking met de Tanzaniaanse overheid (Youth Development Fund)

In februari 2016 is gebleken dat de Tanzaniaanse overheid over een fonds beschikt, het Youth
Development Fund, waaruit leningen worden verstrekt aan jonge startende ondernemers. Nadat in
februari 2016 in Misungwi de eerste contacten met de Tanzaniaanse overheid waren gelegd, is in de
maanden daarna keihard gewerkt om het voor onze startende ondernemers mogelijk te maken om
een microkrediet van de Tanzaniaanse overheid te krijgen. Hoewel de raderen zeer traag draaien, ziet
het ernaar uit dat in juni 2017 de eerste microkredieten door de Tanzaniaanse overheid aan onze
ondernemers worden verstrekt. Per ondernemer verzorgt het Youth Development Fund ongeveer de
helft van het benodigde microkrediet. Het andere deel komt via de donateurs is Nederland.
Het YDF heeft gesteld dat alleen ondernemers die door YEP Tanzania (NGO van Stichting
Sengerema) zijn geselecteerd in aanmerking komen voor een microkrediet. Hieruit straalt vertrouwen
en respect. Het Young Entrepreneurs Program heeft zelfs als basis gediend voor het door de
Tanzaniaanse overheid geformuleerde beleid ten aanzien van het verstrekken van leningen aan jonge
ondernemers.
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Uitdagingen voor de toekomst

Enkele belangrijke uitdagingen voor 2017 zijn:
•

De CBO en het lokale management blijven professionaliseren en de ondernemers blijven
begeleiden. Ook in Sengerema, na zoveel jaren nog. Blijven proberen de ondernemersvereniging zelfstandig te laten draaien.
 We zullen blijven coachen en blijven bezoeken. In 2017 zullen we ook proberen sterkere
MKB’ers aan onze CBO’s met startende ondernemers te verbinden, zodat er ‘roll-models’ in
de eigen CBO komen.

•

Terugbetalen van leningen blijft een groot aandachtspunt. De jongeren waar we mee werken
hebben de grootst mogelijke moeite om het verdiende geld naar de bank te brengen in plaats
van dit aan de (extended-) familie te geven om het daar te gebruiken voor alle noden die er
zijn.
 Hiervoor gaan we in de nieuwe programma’s werken met Sacco’s en denken hiermee meer
discipline te kunnen afdwingen.

•

De samenwerking met de Tanzaniaanse overheid echt praktisch vorm gaan geven en beloftes
en getekende documenten omzetten naar concrete resultaten.
 er is elke maand contact met de overheid en de driehoek Landelijke overheid, lokale
overheid en stichting Sengerema/YEP Tanzania laten werken.

•

Vinden van goede lokale assistent programma managers. Er komen programma’s bij, die ook
door een lokaal management gerund moeten worden bestaande uit iemand van de lokale
overheid, een trainer en iemand van stichting Sengerema / YEP Tanzania.
 in de groep startende ondernemers en CBO besturen blijven spotten.
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•

Voldoende fondsen vinden in Nederland, België en daarbuiten om onze ambitie in jaarplan
2017 verwoord te kunnen invullen. Concreet betekend dit € 190.000 aan donaties om het jaar
2017 te laten slagen.
 hiervoor blijven we met vereende krachten partijen benaderen en onze bestaande
donateurs zo goed mogelijk van informatie voorzien, zodat zij gemotiveerd blijven onze
jongeren in Tanzania te steunen.
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Financiën

De financiële besluitvorming van Stichting Sengerema is als volgt georganiseerd:

•

Tijdens een bestuursvergadering in Nederland wordt de projectbegroting vastgesteld en
goedgekeurd;

•

Het lokale management in Tanzania krijgt de beschikking over het geaccordeerde jaarplan
met bijbehorende begroting en wordt verzocht om de realisatie daarvan op te pakken, voor
zover het in Tanzania te maken kosten betreft. De jaarbegroting wordt per onderdeel van het
programma gespecificeerd in deelbegrotingen, die per onderdeel van het programma naar het
lokale management worden gestuurd. Het budget wordt fasegewijs overgeboekt vanuit
Nederland naar de programmarekening;

•

Vanuit Tanzania wordt gerapporteerd, door middel van dagafschriften en toelichting op
boekingen over de gedane uitgaven in relatie tot het budget;

•

Van de gedane uitgaven wordt door de penningmeester van Stichting Sengerema nagegaan
of deze overeenstemmen met de geaccordeerde begroting;

•

Besluiten met grote financiële impact worden, ook al zijn ze reeds opgenomen in de
jaarbegroting, vastgelegd in de notulen van bestuursvergaderingen.
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Begroting en realisatie 2016

Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatiecijfers van de verschillende projectfases.
Per saldo kunnen we, mede door de geweldige inspanning van onze fondsenwervers in het vierde
kwartaal van 2016, een batig saldo van € 50.312 rapporteren. Dit bedrag is bestemd voor het uitkeren
van startkapitalen en het coachen van de ondernemers in 2017 en derhalve in een
bestemmingsreserve opgenomen.

Realisatie
2016
€

Realisatie
2015
€

Verschil
2016
€

(7)

129.413

67.055

62.358

(8)

8.980

1.425

7.555

(9)
(10)

9.704
12.785

2.150
-

7.554
12.785

(11)
(12)

8.649
6.065

653

8.649
5.412

(13)
(14)
(15)

7.825
5.197
5.083

3.659
26.014
15.934

4.166
-20.817
-10.851

(16)

6.576

3.730

2.846

Onderzoekskosten nieuwe programma's (17)

7.049

-

7.049

Organisatiekosten NL

(18)

8.018

8.662

-644

Financiële baten en lasten

(19)

-6.830

1.732

-8.562

79.101

63.959

15.142

50.312

3.096

47.216

Baten

Lasten
Operationele kosten Tanzania
Promotie, selectie ondernemers
en opstartkosten
Basisopleiding
Ondernemerschapstraining
(9-day workshop)
Stage en praktijkopdracht
Beoordeling ondernemingsplannen
en loan approval
Startkapitalen
Coaching en begeleiding
Capaciteitsversterking en CBO

Saldo
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10 Begroting 2017

Jaarbegroting 2017

Sengerema
Tarakea/Mkuu
Misungwi
Dodoma
Iringa
Arusha
Karatu

Stichting

Stichting

Lokale

Nationale

Samenwerkings-

Totaal omvang

Sengerema/

Sengerema/

overheid

Overheid

partners TZ

Projecten

part ners NL (donat ies)

part ners NL (donat ies)

Project kost en

Aanvulling
st art kapit alen

Facilit eit en

St art kapit alen NYF

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
Fondsenwervingskosten €
Totaal
€
Organisatiekstn NL
Organisatiekstn TZ

1.700
41.400
35.300
4.650
21.000
PM
104.050
6.500
3.500
114.050
8.250
122.300

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€

20.100
20.100
18.500
9.000
PM
67.700

€

67.700 €

42.750 €

87.950 €

€

67.700 €

42.750 €

87.950 €

€

22.550
15.700
4.500
PM
42.750

€
€
€
€
€

€

24.450
30.000
21.000
12.500
PM
PM
87.950

Project bijdrage

€
€
€
€
€
€
€

4.500
30.000
PM
34.500

€
€
€
€
€
€

€
€
€
34.500 €
€
34.500 €

1.700
108.500
101.100
39.500
26.150
60.000
PM
336.950
6.500
3.500
346.950
8.250
355.200

Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 21 januari 2017 is onze jaarbegroting 2017 gepresenteerd,
zoals hierboven weergegeven. Duidelijk is te zien dat 1 euro uit NL minimaal 2 euro effectief
besteedbaar geld in Tanzania in onze projecten met zich mee brengt.

11 Tot slot
Wij zijn blij dat we samen met onze donateurs en vrijwilligers wederom een bijdrage hebben mogen
leveren aan het verder ontwikkelen van het ondernemingsklimaat in Tanzania en zo weer veel
kansarme jongeren en hun families een toekomstperspectief hebben kunnen bieden.
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Verklaring gebruikte afkortingen

CBO

Community Based Organization, Tanzaniaanse rechtsvorm, lokale nonprofit organisatie;

DC

District Commissioner, hoogste overheidsfunctie in het district;

MOU

Memorandum Of Understanding: intentieverklaring;

SF

Sengerema Foundation, Engelse benaming van Stichting Sengerema;

ICS

Hulporganisatie Investing in Children and their Sociaties, voormalig Internationaal Christelijk
Steunfonds;

NGO

Non Governmental Organization. Vaak: organisatie op het gebied van ontwikkelingshulp;

YEP

Young Entrepreneurs Program, het door Stichting Sengerema ontwikkelde programma voor
jonge ondernemers;

CYB

Cross Your Borders, Nederlandse organisatie en samenwerkingspartner Stichting
Sengerema;

YDF

Youth Development Fund, een fonds van de Tanzaniaanse overheid van waaruit
startersleningen aan jonge ondernemers worden verstrekt.

TSH

Tanzaniaans shilling. Koers 1 euro = ca. 2.140 Tsh. Vanwege de sterk wisselende koers
(tussen 1.950 en 2.350 Tsh) wordt een vaste wisselkoers gebruikt bij het samenstellen van de
cijfers Koersverschillen worden in de jaarcijfers tegen de gerealiseerde bedragen
verantwoord.
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