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*omrekenkoers  1 euro = 96 Bd tk
  Bedragen zijn weergegeven in Euro's

Toegevoegd over 2020                                      (26,800.21)

                                 30,626.01                                                    € 3, 824.80



Triodos Foundation

Berkhout Stichting

Stichting Julia

Vincentius Stichting

het lopen van een gesponsorde Halve Marathon door Lisa van Gerven

het sponsoren van hulp pakketten aan de gemeenschap in de sloppenwijk               

 Korail ten tijde van de lockdown door de overheid vanwege de Covid pandemie

 

 

 

 

Fondsen
Onze inkomsten via fondsen verliepen in 2020 wat moeizamer. Door de lockdown in

Nederland stelde veel fondsen het nemen van hun beslissingen uit tot het laatste

kwartaal. Ook werden een aantal kleine trouwe fondsen plotseling opgeheven.

Daarnaast is er een hoofd fonds die na 3 jaar trouwe steun in 2020 een andere koers is

gaan varen, die we helaas maar deels hebben kunnen vervangen

Wij zijn alle fondsen enorm dankbaar voor hun steun. Op verzoek zullen wij ze echter

niet allemaal vermelden.

Sponsoren 
Met deze categorie bedoelen wij éénmalige giften van particulieren gekoppeld aan

een specifieke activiteit, en giften van bedrijven.

Het bedrag via sponsoren verkregen is over 2020 hoger ten opzichte van 2019. Dit komt

door;

Donateurs
Periodieke giften ontvangen van particulieren, zowel maandelijks als jaarlijks.

A L G E M E N E  I N K O M S T E N

2 .  T o e l i c h t i n g  i n k o m s t e n



Door de lockdown is de verkoop van producten drastisch terug gelopen. Vanaf

augustus is er door de nieuwe docenten gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe

producten voor de lokale markt om de verkoop in Dhaka zelf voort te kunnen zetten.

Dankzij de nog steeds aanwezige groep expatriates zijn we toch in staat geweest deze

nieuwe producten te verkopen. 

 

Zowel vanuit Nederland als vanuit Dhaka zijn er extra donaties ontvangen voor het

verstrekken van speciale 'Covid-pakketten'  aan onze studenten, oud studenten en

hulpbehoevende families in de sloppenwijk Korail. Daar waar mogelijk was hebben

lokale partijen geholpen door korting te geven op de inkoop en gratis levering. 

 

 

 

Verkoop Benglish Crafts

Donaties in natura
De donaties in natura bestaan voornamelijk uit onze partnership met de organisatie

Thrive. Al jaren leveren zijn de dagelijks gezonde snacks voor onze studenten. Sinds de

scholen nog steeds officieel gesloten zijn is deze levering gesloten. Na het heropenen

van ons Educatie Centrum in augustus leveren zij maandelijks een groot voedselpakket

in plaats van dagelijks. Zodra de scholen weer officieel open mogen zal de dagelijkse

levering hersteld worden. 

Covid donaties



De lokalen uitgaven (inclusief huren, salarissen, trainingsmaterialen, etc.) worden lokaal

geadministreerd, gecontroleerd en vastgelegd. Rapportage hierover vind jaarlijks plaats aan

de Penningmeester.

Public relations
Deze post is flink lager dan vorig jaar. Promotie materiaal werd voornamelijk ingezet om

kenbaar te maken dat ons  Educatiecentrum in tegenstelling tot andere scholen wel weer

geopend was. 

Faciliteiten 
De programma's van Vialisa zijn onderverdeeld over 2 locaties. Het Educatiecentrum in de

sloppenwijk Korail en een lokatie in Gulshan waar zowel opleidingen als  het kantoor

gevestigd zijn. Beide lokaties waren gesloten van 16 maart tot en met 31 mei. De huren

moesten echter wel door betaald worden. Per 1 juni is de lokatie in Gulshan weer geopend en

vanaf 10 augustus zijn beide lokaties operationeel.

Ondersteunende medewerkers
Met deze categorie worden de organisatie ondersteunende mensen bedoeld die niet direct

met de jongeren werken. De programma manager, kantoor assistent en de schoonmaakster.

Trainingsmaterialen studenten
Onder trainingmaterialen vallen niet alleen de gebruikelijke pennen, boeken en schriften,

maar ook de kosten voor het bezoeken van onze medewerkers aan de stage en werkplekken.

In de periode 17 maart tot 10 augustus was het Educatiecentrum gesloten. Hierdoor zijn de

trainingsmaterialen lager dan voorgaande jaren.

Vanaf januari 2020 zijn er speciale activiteiten voor de bibliotheek opgezet. Twee middagen

per week is deze locatie het onderkomen voor de nieuwe tienerclubs. Deze zijn toegankelijk

voor jongeren uit Korail in de leeftijdscategorie 13 tot 19 jaar. Omdat er gender gevoelige

onderwerpen besproken worden zijn de clubs gesplits in een jongens-, en meisjes club.

Op verzoek van de clubs zijn er meer fictieve boeken voor de bibliotheek aangeschaft wat

hun intresse in lezen meer heeft gestimuleerd.

A L G E M E N E  U I T G A V E N

3 .  T O E L I C H T I N G  U I T G A V E N



 

Capaciteitsopbouw
Om nieuwe programma’s te ontwikkelen en uit te kunnen voeren is het belangrijk

dat de medewerkers mee ontwikkelen. Zij zijn immers degene die de programma’s

moeten gaan uitvoeren en begeleiden.

Vanaf de tweede helft van 2020 werden trainingen virtueel aangeboden waardoor de

kosten een stuk lager zijn dan het jaar ervoor.

Organisatiekosten Nederland
De post Organisatiekosten Nederland omvat onder andere kosten voor

fondsenwerving en de kosten van de bestuursverzekering. Een aantal kosten van

2019 zijn verwerkt in 2020. 

Covid donaties
In de periode van april tot augustus hebben we 4 distributies verzorgd, in totaal 950

pakketten. De pakketten waren voorzien van preventieve middelen zoals maskers,

handsanitatie en orsaline en voedsel. Deze zijn uitgedeeld aan onze studenten, oud

studenten en families die geen extra hulp via derde hadden ontvangen.

Kosten overig
Gedurende 2020 hebben gekozen voor een nieuwe strategie waarbij we onze

studenten ééns per maand meenemen voor een excursie buiten de sloppenwijk. Zo

krijgen de studenten meer inzicht in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voor

met name de meiden is het een goede manier om onder begeleiding van onze

medewerkers meer vertrouwd te raken met de 'wereld' buiten de sloppenwijk.

Deze kosten waren niet begroot, maar zullen voor het komende jaar onder de post

'trainingsmaterialen' gevoegd gaan worden.



Door de lockdown hebben er minder stages plaatsgevonden.

 

Trainers/begeleiders/docenten
De personeels kosten voor de trainers/begeleiders/ docenten zijn over 2020 een heel

stuk lager dan het jaar ervoor. Gedurende de maanden april/mei/juni/juli is besloten de

lokale medewerkers de helft van hun salaris uit tekeren omdat in de maanden april en

mei beide lokaties volledig gesloten waren. De maanden juni & juli was enkel de

lokatie in Gulshan geopend. Om te voorkomen dat de medewerkers in overvolle

bussen van en naar huis moesten pendelen zijn de kantoortijden tijdelijk aangepast

naar minder uren. Per augustus, tegelijkertijd met het openen van het

Educatiecentrum in Korail is het salaris weer hersteld. Het openbare vervoer

functioneerde weer normaal waardoor iedereen weer volledig aan het werk kon.

Het salaris van de directeur is van april t/m december voor enkel 50% uitgekeerd.

We hebben voor deze constructie gekozen om al onze medewerkers zolang mogelijk

van inkomsten te kunnen voorzien.

Onvoorziene omstandigheden
Om onze programma's weer verantwoord te openen hebben we extra kosten voor

onder andere desinfect schoonmaakmiddelen, maskers, temperatuur meter.

Door het wegvallen van de dagelijkse levering van voedsel via onze partner Thrive

hebben we deze kosten vanaf augustus voor onze eigen rekening genomen. Doordat

de lokale marketen moeite hadden bevoorraad te worden zijn we uitgeweken naar de

supermarkten, waar de prijzen iets hoger zijn.

Stagevergoeding



Jongeren in gesprek

in 2020

Waarvan naar Sociaal
Arbeidsbureau

Waarvan naar Basisopleiding

45

6Waarvan naar Computerlessen

Waarvan naar beroepsopleiding
(intern)

10

Crèche

92 

 in 2019

31

in totaal

Waarvan naar Bijlessen

Waarvan naar Benglish Crafts

Waarvan naar vaste baan

Waarvan doorgestroomd naar
reguliere school 

Waarvan naar beroepsopleiding
(extern)

70

2 10

947

774

12 293

0 8 30

8 19

394

6 18 37

4 4 37

153 201

0 4 22

6 26 103

4 .  B E R E I K T E  R E S U L T A T E N



Per januari is er een speciale tienerclub voor jongens en meisjes opgericht. De jongensclub

wordt gemiddeld door 9 jongens bezocht en de meisjesclub heeft een gemiddelde van 14. 

Daarnaast zijn er 7 jongeren die sinds augustus tijdelijk onze bijlessen volgen in afwachting van

het heropenen van hun scholen.  

In februari is via de tienerclub voor meisjes een begin gemaakt met de opleiding voor

gezondheidsmedewerker. Deze is in december weer herstart. 

Na de heropening is besloten de crèche nog even gesloten houden. Om een veilige omgeving

voor onze studenten te kunnen bieden moet iedereen voldoende ruimte kunnen krijgen. Voor

de kleuters is het een onmogelijke opgave om voldoende afstand te bewaren. 
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