
 

     
 
 
 

  JAARVERSLAG  2013 stichting BILMA FOUNDATION  
 
 
In de nazomer van het jaar 2012 

is voor het project: opleiding van 

jonge vrouwen uit afgelegen 

gebieden in Zuid-Ethiopië tot 

vroedvrouw een subsidie van 

12.000 Euro ontvangen. Het 

project kon in dat jaar niet meer 

van start gaan omdat alle 

opleidingen al begonnen waren. 

Dus moest er tot de zomer van 

het jaar 2013 gewacht worden 

tot zich kandidaten aanmelden. 

 

Tijdens een eerdere reis in het jaar 2011 naar Zuid-Ethiopië was al contact gelegd met een 

hulporganisatie die werkzaam is in het gebied waar het Mursi volk rondtrekt, om te helpen 

uit dit gebied jonge vrouwen te werven voor de opleiding tot vroedvrouw. Helaas blijkt na 

enige tijd dat er in het jaar 2013 geen kandidaten uit het Mursi gebied zullen komen die aan 

de opleidingseisen voldoen: ze moeten het staatsexamen voor de 10e graad afleggen met 

minimaal 2.0 punten. Dit is een extra opleiding van twee klassen na de lagere school (8e graad).  

Het is voorlopig de bedoeling dat er zich jaarlijks minimaal twee en maximaal drie kandidaten 

uit een bepaald afgelegen gebied zich voor deelname aan het project mogen aanmelden. 

 

Er zijn wel vijf potentiële kandidaten aanwezig die in het jaar 2014 deze graad kunnen gaan 

behalen. Dit betekent voor de Stichting Bilateral Matters dat het project pas een aanvang 

kan nemen in het jaar 2014 en er dan met de opleiding tot vroedvrouw kan worden gestart. 

 

Wel vinden er intussen alvast verkennende gesprekken plaats met het Regionale 

Gezondheidsbureau in Hawassa, de hoofdstad van de zuidelijke staat Southern Nations, 

Nationalities and People´s Region, welke staat een onderdeel is van het land Ethiopië. 

Tevens is een lokale projectcoördinator aangesteld die op geleide van Bilma 

Foundation gespekken met de authoriteiten kan voeren, en behulpzaam zal zijn 

met de voorbereiding van de projecten in de komende jaren. Alle gereserveerde 

gelden voor dit opleidingsproject worden doorgeboekt naar het volgende jaar. 

 

 Vlaardingen, 28 december 2013 
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         JAARREKENING 2013 
 

 RESULTATENREKENING    
       
 Organisatiekosten Bilma Foundation:          inkomsten:             uitgaven: 
 

Ontvangsten:  
 

Ontvangen bijdragen voor organisatiekosten 2013      € 1.050,88 

Ontvangen bijdragen voor organisatiekosten 2014      € 3.000,00 

Rente inkomsten spaarrekening v. jaar 2013      €    184,93 
 

Uitgaven: 
 

Kosten websites / postbus / bankrekeningen            €    570,90 

Organisatiekosten project opleiding vroedvrouwen           €    465,88 

            ------------------       ------------------  

            € 4.235,81       € 1.036,78 

Opmerking: 
 

Het resultaat van het boekjaar 2013 ad €  3.199,03 wordt toegevoegd 

aan de bestemmingsreserve voor organisatiekosten (3.014,10) en de 

rente (184,93) wordt toegevoegd aan de reserve opleidingskosten. 
 
 

 BALANS  2013 
 

     activa         passiva 

Liquide middelen          €           60,85  
      bestemmingsreserve 
Spaarrekening           €   12.195,75 voor opleidingskosten           €  12.195,75 
 

      bestemmingsreserve 
Vorderingen             €   7.067,64 voor organisatiekosten           €    7.046,56 
  

       Overige reserves           €            81,93 
          ------------------                  ------------------  

            € 19.324,24              €  19.324,24 

 
 
 Ger eserveerde gelden  (2014 - 2017) 
 
 Project Opleiding Vroedvrouwen uit afgelegen gebieden: 
 
 Gereserveerde gelden  voor opleidingsproject       €     12.195,75 
 
 Gereserveerde gelden  voor organisatiekosten Ethiopië     € 7.046,56 
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