
Officiële naam     Publiek bekende naam 

Stichting Nnina Olugero   Nnina Olugero 

 

RSIN nummer 

851729137 

 

Contact gegevens 

Akeleistraat 4A 

5212XE 's Hertogenbosch 

info@nninaolugero.org 

 

De stichting heeft ten doel: 

- het steunen van lokale Ugandese projecten op het educatieve, sociale, economische en 

emancipatorische vlak; 

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van geld. 

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 

Fondsenwerving middels verkoop van boek en partnerorganisaties. 

Geen winstoogmerk. 

Controle van gelden middels voorzitter en penningmeester. Toezicht door overige bestuursleden. 

Verhouding beheers- en wervingskosten nimmer meer dan 25% van de bestedingen van het goede 

doel. 

 

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders 

 

Voorzitter: Anouk Peters 

Secretaris: Iris van Aalst 

Penningmeester: Lode Kulik 

 

Nnina Olugero kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden 

verricht. 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten van Nnina Olugero 2012/2013 

 

1. Opzet en uitvoering van drie projecten in Uganda  

a. Condomwise 

b. Chicken & Seeds 

c. Pearls of Uganda 

2. Verkoop van boek ‘Nnina Olugero’ 

3. Fondsenwerving in Nederland en Uganda 

4. Zoeken naar en participeren op relevante evenementen in Uganda 

5. Contact leggen met mogelijke partnerorganisaties in Uganda 



Balans baten en lasten 2012 

 

Totaal inkomsten  € 0 

Totaal uitgaven  € 300 

 

Resultaat 2012  € -300 

 

Het resultaat ter hoogte van € -300 wordt gereserveerd op de spaarrekening en is aan de begroting 

van 2013 toegevoegd. 

 

Balans baten en lasten 2013 (voorlopig) 

 

Inkomsten 

Fondsen   € 3000 

Boekverkoop  € 3500 

Sieradenverkoop  € 150 

Totaal inkomsten  € 6650 

 

Uitgaven 

Condomwise  € 700 

Chicken & Seeds  € 330 

Pearls of Uganda  € 350 

Drukkosten boek  € 2500 

Drukkosten folders  € 1500 

Overhead   € 500 

Totaal uitgaven  5880 

 

Resultaat 2013  € 770 

(voorlopig)   

 


