Heden en verleden
Verslag en financiele
verantwoording Move Foundation.
2014-2019 stichting Fight for
Future

Jaar 2014:
Dit was een jaar waarin er grote plannen werden gemaakt om door
te pakken met de plannen in Kenia en de droom van een school
werkelijkheid te laten worden. Hoewel de plannen wel aanwezig
waren was er ook op persoonlijk vlak bij onze oprichter Sem
Jongsma veel beweging. Hij werd dit jaar in April geconstateerd
met kanker waardoor alles even stil kwam te staan Hierdoor kwamen
de plannen even op een lager pitje dan gewenst. Echter hebben wij
dit jaar wel nagedacht over hoe wij de volgende stap als
organisatie zouden kunnen mkaen. Er is in de cijfers dit jaar ook
wel te zien dat er niet veel is gebeurd.

Financiële verantwoording 2014

Donaties:
60+20+100 +270,13+67,5=
Totaal donaties: € 517,Kosten:
Telefoon kaarten Kenia: 10+10+20+10+10+10 = 70
ING Bank kosten: 23,88+23,88+24,03+28,90= 100,69
Totaal kosten: € 171,-

Jaar 2015:
Dit is een enorm bewogen jaar geweest met veel ups&downs. Het
jaar waarin Sem te horen kreeg dat de kanker waarschijnlijk onder
controle zou blijven en hierdoor weer de motivatie terug kreeg om
verder te gaan met de plannen in Kenia. Dit jaar zijn wij
bokslessen gaan geven in een lokale boksschool in Haarlem om
hiermee geld op te halen voor het project en ook de bekendheid
weer te vergroten van de stichting.

Er kwamen ook ingangen op binnen het justitiele wezen in
Nederland les te geven aan patienten in een TBS-klieniek waarbij
de opbrengsten voor de stichting werden gebruikt.
Ook hebben wij dit jaar een royale gift van stichting Vivant
mogen ontvangen voor het project in Kenia.

Laten dit jaar hebben wij door een gift
naar Kenia kunnen laten gaan om weer de
bevolking te geven. Dit was wederom een
al gekeken naar een mogelijk stuk grond

uit eigen omgeving Sem
trainingen aan de lokale
groot succes en hier is
voor de te bouwen school.

Financiële verantwoording 2015
Donaties:
5+5+5+5+5+5+1200+6+10+15+6+1000+10+10+15+360,40+50+15+10+20+90=
Totaal donaties: € 2877,-

Kosten:
INGBank: 29,70+29,63+30,64+36,32= 126,29
Materiaal trainingen Kenia: 110+90 = 200
Prints Kenia: 28+23=51
Telefoon kosten bellen Kenia: 10+10+10+10+10+10+10= 70
Relatie beheer: 6+5+19=30
Reis naar Kenia(ticket, kosten verblijf vrijwilliger, vergoeding
lokale vrijwilligers, materiaal trainingen: 666,113 geld Kenia
20+180+63+115+269+88+45+35+11
Geld sturen lokale vrijwilligers: 142

Totaal kosten: € 2224,-

Jaar 2016:

Dit jaar hebben wij veel geinvesteerd in relaties en het project
steeds meer lokale bekendheid kunnen geven. Het was
hartverwarmend om te zien hoeveel mensen het project ondersteunen
en bereid waren op te doneren of ons uit te nodigen in hun
ondernemning om zo geld te mogen inzamelen voor de stichting.

Wij hebben oa bij Smile Sports een mooie clinic gegeven en
hiermee 750 euro opgehaald. Ook zijn er een aantal zeer royale
giften gedaan door onbekende gevers.
Qua kosten zaten wij dit jaar laag omdat er praktisch aan het
project in Kenia niet heel veel is gedaan. We willen het volgend
jaar graag doorpakken!

Financiële verantwoording 2016
Donaties:
13+25+13+50+10+100+15+50+25+25+35+50+10+750+180+210+30+500+1000+1
25+340+100+90=
Totaal donaties: € 3746,-

Kosten:
INGbank: 31+32+31+36
Ttelefoon: 10+10
Vergoeding lokale vrijwilligers: 33+87,
promotiemateriaal: 47,
Relatiebeheer: 20
Totaal kosten: € 337,-

Jaar 2017:
Dit jaar is in ontwikkeling van de stichting rustig geweest. Dit
had ook te maken met het feit dat eigenaar en oprichter Sem
Jongsma dit jaar een huwelijk mocht vieren en even een beetje
bijkomen van een aantal bewogen jaren ivm ziekte en een
scheiding.
Er zijn wel wat donaties binnengekomen wat mooi was om te zien
want daar hebben we in dit jaar eigenlijk niets tot nauwelijks
werk voor hoeven verzetten.
1 van onze lokale vrijwilligers had echter een medisch probleem
waar wij financieel aan konden bijdragen. Wel is in dit jaar
voorbereid op 2018 waar wij grote plannen voor hebben gemaakt.

Financiële verantwoording 2017
Donaties:
39+100+350+35+60+50+90=
Totaal donaties € 724,-

Kosten:
INGBank:33+33+33+33 =132
Telefoon:10
Vergoeding lokale vrijwilligers: 211
Totaal kosten = € 353,-

Jaar 2018

Dit jaar is ongetwijfeld het meest succesvolle jaar geweest tot
nu toe sinds de stichting bestaat! Dit jaar hebben wij een hele
grote en belangrijke stap gezet richting de droom en realisatie
van de school in Kenia. Dit jaar zijn wij naar Kenia gevlogen om
hier samen met ons lokale team een stuk land te kopen waar
uiteindelijk de school op kan worden gebouwd. Tijdens alle
processen die hiervoor doorlopen moesten worden werdt duidelijk
dat de afgelopen jaren investeren in de lokale bevolking, zijn
vruchten heeft afgeworpen. Waar vele zullen zeggen dat het bijna
tot niet mogelijk is om als buitenstaander een stuk lokale grond
te kopen, is dat ons gelukt! Wij hebben deze reis een stuk grond
kunnen kopen van 1000m2 van een lokale bekende meneer.

Later dit jaar horen wij op afstand dat de man ook bereid is een
aangrenzend stuk land aan ons te verkopen voor een hele
schappelijke prijs. Na overleg met een aantal donateuren
besluiten wij ook dit stuk grond te kopen. Het eerste stuk grond
staat nu al op naam maar het tweede stuk moet op afstand
afgehandeld worden waardoor dit wat langer gaat duren.

Op vlak van donaties is het een ongekend succesvol jaar. De
grootste donatie tot nu toe van 8000,- euro van een bekende
Nederlandse ondernemer stelt ons in staat om het land te kopen.
Ook krijgen wij door een aantal evenementen te organiseren dit
jaar nog flink wat fondsen binnen waaronder een succesvol
evenement bij Healthclub Nu in Heemstede welke een donatie van
1250,- opgeleverd. Wederom komen er ook flink donaties binnen van
onbekende gulle gevers.
Dit alles is terug te zien in de financiële verantwoording voor
dit jaar.

Financiële verantwoording 2018
Donaties:
100+100+100+20+30+20+20+60+60+350+1000+150+100+1250
hc+500+50+8000+1250+1000+ 22,5=
Totaal Donaties: €14.182,5,-

Kosten kopen 3000m2 land Kenia 2018:

Land inclusief kosten vergunning etc.:
343+263+4655+351+351+2181+56+3845+64+283+82+10+2177+64+2618+56
subtotaal: €17.399,-

Kosten overig 2018
telefoon:10+10+10+10+10
ING bank = 32+33+36+36=
Reis Kenia: Ticket 882+spullen reis 36+52+60
Onkosten reis: 13+175
Promotie materiaal: 325
subtotaal: 1730,Totaal kosten 2018: €19.129,-

Balans Jaar 2018
Zakelijke Rekening: NL64 INGB 0006 0386 70 STICHTING FIGHT FOR FUTURE jaar 2018

Saldo op 01-01-2018:€ 5.791,78,Saldo op 31-12-2018:€ 812,16,-

Jaar 2019
Dit jaar staat in het teken van het afhandelen en voorbereiden op
de toekomst voor het project in Kenia. Dit jaar betalen wij het

resterende bedrag af aan de eigenaar van het land en werken wij
nauw samen met onze lokale partners om alle 'legal document'
omtrent het gekochte land op orde te krijgen. Er moet ook een
omheining worden gebouwd rondom het land omdat je anders risico
loopt dan men lokaal eigen vee laat grazen op het land en hiermee
een claim op het land kan maken. Er is dit jaar dus veel gebeld
en geregeld vanuit Nederland om alles in orde te krijgen en met
succes. Dit jaar mogen wij de koop afronden en is de stichting
eigenaar van 3000m2 landgoed in het gebied waar wij nu al meer
als 12 jaar actief zijn met de stichting. Er is met name 1
donatie gedaan door de schoonvader van Sem van 5000,-. Hierdoor
konden wij alles afhandelen met de eigenaar ook op fianancieel
vlak.

Er was helaas ook wat turbulentie bij onze meest geliefde lokale
partner Eric die eerst een longontsteking kreeg, daarna zijn
dochtertje van 5 jaar naar het ziekenhuis moest brengen voor
Malaria. Wij hebben hierin als stichting gelukkig kunnen
ondersteunen ook financieel zodat hij en zijn dochter nu weer
gezond zijn en Eric zich weer kan inzetten voor de stichting.

Volgend jaar gaan wij voorbereiden en laten wij 'as we speak' de
berekeningen maken voor de Move-Academy in Kenia. Zodra er een
bedrag bekend is gaan wij verder met zoeken en werven van
fondsen. Oprichter Sem Jongsma heeft de afglopen jaren hard
gewerkt om aan de stichting een eigen bedrijf te bouwen wat
uiteindelijk ook weer fondsen zal generenen voor de stichting.
Onze verwachting is dat alles ineens heel erg snel zou kunnen
gaan. Wij kijken uit naar 2020 en zien uit naar de toekomst van
de stichting.

Omdat Sem zijn bedrijf aan de stichting zal koppelen zal de
stichting haar naam gaan veranderen. Alle doelstellingen en
statuten blijven exact hetzelfde maar enkel de naam zal wijzigen.
Stichting Fight for Future zal binnenkort de Move-Foundation gaan
heten. Hierover zullen alle betrokken nog officieel worden
ingelicht als dit zo ver is.

Financiële verantwoording 2019
Donaties:
100+5000+50+100=

totaal Donaties: € 5250,Kosten:
ING Bank:35+35+33+34+11+11= 159
Telefoon: 10+10+10= 30
Vergoeding vrijwilligers lokaal:105+150= 255
Kosten afronding 3000m2 land kopen: 2198+56+197+584+205=

Totaal Kosten € 3240,-

Balans Jaar 2019
Zakelijke Rekening: NL64 INGB 0006 0386 70 STICHTING FIGHT FOR FUTURE jaar 2019

Saldo op 01-01-2019:€ 812,16,Saldo op 31-12-2019:€ 2374,02,-

Jaar 2020
Het jaar 2020 heeft voor ons als Stichting in het teken gestaan
van 'survival'. Dit zal voor veel mensen wereldwijd niet anders
zijn geweest. In Kenia is er een erg lange tijd (bijna 8 maanden)
een zeer strenge lock-down geweest zonder enige
overheidssteun.Niemand was toegestaan zich te verplaatsen maar
hoe men zichzelf en gezin moest onderhouden werd niet verteld.
Dit heeft ervoor gezorgd dat wij als organisatie hebben moeten
investeren in het levensonderhoud van onze trainers en
vrijwilligers lokaal. Als extra initiatief via een bevriende
organisatie (Vennik foundation) hebben wij de lokale bevolking
mogen ondersteunen met voedselpakketten die wij via onze partner
Eric Kihuzi Lungazo hebben verspreid lokaal. Desondanks zijn wij
erg blij met alle steun van onze donateurs en ook de grotere
donatie vanuit stichting ChildAtventure. Voornamelijk hierdoor
hebben wij de geleverde steun kunnen bieden.
Het komende jaar zien wij (ondanks de tegenslagen van 2020) met
veel enthousiasme tegemoet. Oprichter&Founder Sem Jongsma heeft
een partnerschap kunnen realiseren met GITP training&ontwikkeling
wat ervoor zal zorgen dat ook de Move Foundation bij veel mensen
onder de aandacht zal komen. Ook omdat MOVE als bedrijf is
gekoppeld vanaf heden aan de Stichting zal dit elkaar enorm
versterken.
Wij willen het komende jaar richten op concreet maken van de
bouw-plannen voor de Move-Academy op het gekochte land en de
planning voor ook een guesthouse en huisvestiging voor lokale
trainers.

Financiële verantwoording 2020
Donaties:
250+140+1050+108+50+1256+41+30+25+20+10+10+20+10+20=
totaal Donaties: € 3040 ,-

Kosten:
ING Bank:12+12+12+12+13+13+13+13+13+12+12+13=150
Vergoeding/levensonderhoud vrijwilligers lokaal (inclusief lokale
noodhulp ivm Covid-19):251+152+280+189+178+400+211= 1661
Covid project Mago (voedselpakketten voor gezinnen): 1100,-

Totaal Kosten € 2911 ,-

Balans Jaar 2020
Zakelijke Rekening: NL64 INGB 0006 0386 70 STICHTING FIGHT FOR FUTURE jaar 2020

Saldo op 01-01-2020:€ 2.374,02
Saldo op 31-12-2020:€ 2.558,93

