
Toelichting op de jaarrekening 2020

In 2020 heeft stichting Fawaka Onderwijs gewerkt aan onze missie om duurzaam en inclusief
onderwijs te verwerkelijken.
We focussen hierbij op:
1. Verbeteren van kwaliteit van onderwijsconcepten
2. Ontwikkeling van onderwijsprogramma’s en
3. Uitvoer van educatieve programma’s i.s.m. organisaties met een kleine portemonnee,
bijvoorbeeld sommige scholen.

De Chocolonely Foundation en Triodos Foundation hebben gelden toegezegd en toegekend
voor 2020 (en 2021). Er zijn gelden ontvangen van particuliere donateurs en het Brandend Bos
Benefietconcert in Paradiso waar wij één van de goede doelen waren.
Het activiteitenplan voor 2020 en 2021 is hierop gebaseerd.

In 2020 hebben we verder gewerkt aan professionalisering van de organisatie, waaronder de
transitie van een meer ad hoc organisatiestructuur naar een planmatige organisatiestructuur.

De situatie met COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat we niet alle beoogde activiteiten in 2020
hebben kunnen uitvoeren. Zo is bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Brandend Bos Benefiet
educatief programma wel opgepakt, maar de uitvoer op scholen niet gezien de weerbarstige
situatie met veel onzekerheden voor scholen. We hebben het dit overgeheveld naar 2021.

Voor alle drie de pijlers zijn de meeste activiteiten wel uitgevoerd, zij het soms iets later in het
jaar dan gepland (bijvoorbeeld lessenreeksen op scholen en noodopvangcentra).

Waarbij de vooruitontvangen donaties in 2019 gedeeltelijk over 2 jaren bestonden, is dit in 2020
verspreid over 1 jaar. Dit is terug te zien in de daling van overlopende passiva (85K tegenover
44K).



De directie (0.2FTE) voert het beleid van de stichting uit. In het afgelopen jaar
was er een behoefte voor meer interne controle. Daarbij was er een verschuiving te zien van
externe hulp naar interne personeel. Voor Q2 en Q3 van 2020 is een kwaliteit onderzoeker
aangesteld voor 0.8FTE. Het netwerk van docenten, workshopgevers en andere rollen
benodigd om de lesprogramma’s en ontwikkeling uit te voeren bestaan uit vrijwilligers en
ZZP’ers.

Doordat meer personeel gebruik gemaakt heeft van de faciliteiten heeft dit geleid naar hogere
huisvestingskosten. Stichting Fawaka Onderwijs deelt voor een kwart het kantoor met een
andere organisatie (Fawaka Ondernemersschool). De kosten worden hiervoor naar rato
doorbelast.


