BEDRIJFSPLAN
TIM & KIM VILLAGE
1 september 2012

1

1. Het idee voor het product of de dienstverlening
1.1. Het idee/initiatief
Met het project Tim & Kim Village willen we de toeristische mogelijkheden van het NoordEthiopische dorpje Gorgora gaan benutten om de lokale bevolking te helpen.
Onderstaand kader geeft kort een omschrijving van Gorgora en de daar voorkomende sociale
problemen. De hulp vanuit Tim & Kim Village bestaat in de eerste plaats uit het creëren van
werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Daarnaast willen we opleidingen gaan verzorgen
waarmee mensen werk kunnen vinden in de (opkomende) toeristische sector. Bij voldoende
inkomsten willen we humanitaire hulp bieden aan het dorp (aanpakken van problemen zoals erosie,
slecht drinkwater, ziektes).
Tim en Kim, de initiatiefnemers van het project, verhuizen in 2007 vanuit Heerhugowaard naar
Gorgora om direct naast het dorp, aan het Tanameer een camping te beginnen. Een camping
inclusief restaurant, hotelkamers (in de vorm van lodges) en een opleidingscentrum. De camping
moet verblijfsmogelijkheden bieden voor circa 40-50 gasten per nacht (in hoogseizoen).
Sociale problemen Gorgora
Gorgora is een plattelandsdorpje met circa 5.000 inwoners, gelegen aan de noordzijde van het
Tanameer. De dichtstbijzijnde stad is Gondar dat circa 70 km ten noorden ligt. De mensen
onderhouden zich met landbouw en in zeer beperkte mate met visserij. In het dorp is een (sterk
verouderd) regeringshotel gevestigd dat enige werkgelegenheid oplevert. Het overgrote deel van de
beroepsbevolking (circa 90%) is werkeloos waarmee de meeste gezinnen onder de armoedegrens
leven. Gorgora is dan ook één van de armste dorpjes van de regio. Er is een kleuterschool en een
lagere school aanwezig maar het niveau van onderwijs is laag en de voorzieningen zijn slecht. Er zijn
geen vervolgopleidingen mogelijk wat betekent dat kinderen vanaf 14 jaar in het dorp rondzwerven.
Velen trekken op den duur weg naar de stad in de hoop om daar een baan te vinden, hetgeen echter
lastig is door hun onderwijs achterstand.
De bevolking kamp – zoals vele Afrikaanse dorpen - met veel sterfte door ziektes. Meer specifiek
heeft Gorgora, door de ligging aan het water, vooral te kampen met malaria en Bilharzia. Besmet
drinkwater (uit het meer) en slechte hygiëne zijn belangrijke veroorzakers. Uit recent onderzoek
bleek dat 50% van de kinderen besmet is met Bilharzia, een parasiet die lever en andere organen
ernstig beschadigd. Tot slot zijn er milieuproblemen door het kappen van bos, overbegrazing en
erosie.
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1.2. De klant
Gasten
Tim & Kim Village biedt verblijfsmogelijkheden aan Westerse toeristen (met name reizigers uit de EU)
en buitenlanders die in Ethiopië werkzaam zijn. De ruime opzet, het vele groen, de ligging aan het
meer en de bezienswaardigheden in de omgeving bieden een aantrekkelijke reisbestemming voor
geïnteresseerden in cultuur en natuur. Daarnaast is het een plek waar men tot rust kan komen en de
hectiek van Ethiopië even achter zich kan laten. In hoofdstuk 2 is de doelgroep nader beschreven.
Rustzoekers, vogelaars, hengelaars en mensen die meer willen weten van de cultuur of contact willen
met de lokale bevolking kunnen volop aan hun trekken komen. Meer informatie over
bezienswaardigheden in de omgeving is te vinden in bijlage 2.
1.3. Geschiedenis
Het initiatief is in 2005 ontstaan. In 2007 is een bedrijfsplan opgesteld en zijn Tim en Kim naar
Gorgora verhuisd om het project concreet vorm te geven. De camping en het restaurant zijn
inmiddels vrijwel gereed en in gebruik. In 2012 zijn de eerste zes hotelkamers in gebruik genomen.
Streven is om in 2015 een sluitende exploitatie te hebben. Tot die tijd is er financiële steun vanuit
Nederland.
Motivatie Tim en Kim
‘Sinds 2001 koesteren wij een droom: Naar Afrika verhuizen om een ontwikkelingsproject te starten
waarmee we ons ondernemerschap inzetten om mensen daar persoonlijk te helpen. Tijdens onze
reizen door Afrika viel het ons steeds weer op dat een toenemend aantal toeristen geniet van de
prachtige natuur en cultuur van het continent, maar dat het geld uit het toerisme nauwelijks bij de
lokale bevolking terecht komt. Wij willen met ons project op kleine schaal laten zien dat dit anders
kan’.
1.4. Het product
Tim & Kim Village is een toeristisch resort van ruim 3 hectare groot aan het Tanameer op anderhalve
kilometer van het dorp Gorgora. Het resort bestaat uit:
 Een ruime camping met schaduwrijke plekken, een toilet- en douchegebouw en de mogelijkheid
om compleet ingerichte tenten te huren.
 Tien tweepersoons hotelkamers in de vorm van vrij liggende lodges (ronde bungalows) met
douche, toilet en een terras dat uitkijkt op het Tanameer.
 Een restaurant met bar, bibliotheek, gezellige zitkuil en terras. Er worden zowel Ethiopische als
Westerse maaltijden geserveerd.
Het resort heeft een ruime opzet met veel groen en een fraaie ligging direct aan het Tanameer. De
omgeving bestaat uit landbouwgrond, weilanden en natuur. Het terrein en de directe omgeving zijn
erg vogelrijk. Vanuit het resort zijn mooie kano- en wandeltochten mogelijk waarbij zowel cultuur
(oude kerken en ruïnes, kleine gehuchtjes, vissersdorpjes) als natuur (verlaten eilandjes, bijzondere
vogels, nijlpaarden, apen, varanen, hyena’s) te ontdekken is.
De ligging op circa 1800 meter hoogte zorgt voor een aangenaam klimaat met dagtemperaturen
tussen de 25 en 30 graden en buiten het regenseizoen vrijwel altijd zon. In april, juli en augustus is
het regentijd. Dan is het vaker bewolkt met geregeld regenbuiten en een iets lagere temperatuur.
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1.5. Doelstellingen
Sociale doelstellingen
Tim & Kim Village is een project dat – weliswaar op kleine schaal – raakvlakken heeft met maar liefst
zes van de acht millenniumdoelen, te weten: het uitbannen van extreme armoede, alle jongens en
meisjes naar school, terugdringen kindersterfte, stoppen verspreiding van ziektes, werken aan een
duurzaam leefmilieu en meer eerlijke handel. Meer specifiek werkt Tim & Kim Village aan de
volgende twee hoofddoelstellingen:
1. Werkgelegenheid scheppen voor de inwoners van het dorp Gorgora: 20 mensen in vaste
loondienst en indirect 10 mensen aan het werk. Daarmee worden tot circa 250 mensen in
levensonderhoud voorzien*.
* uitgaande van de norm dat gemiddeld 8 mensen uit gezin/familie worden onderhouden op één salaris.

2. Het bieden van opleidingen en leerwerkplekken waarmee de mensen uit Gorgora een grotere
kans hebben om werk te vinden in de opkomende toeristische sector in Ethiopië. Ze leren zaken
als omgaan met Westerse gasten, de Engels taal, planning en administratie, bediening,
computervaardigheden en – indien mogelijk - managementvaardigheden. Er zijn jaarlijks circa 70
schoolverlaters in Gorgora. We gaan er voorlopig vanuit dat we hiervan vijf mensen een
opleiding en stage kunnen aanbieden. De opleiding kan worden bekostigd door als
tegenprestatie een aantal maanden bij Tim & Kim Village te werken
Daarnaast zijn er een aantal nevendoelstellingen die niet de hoofdactiviteit van het project vormen
maar – mits het de bovengenoemde doelstellingen niet verdringt - wel worden meegenomen:
3. Bewustwording bij dorpsbewoners m.b.t. het milieu en dierenwelzijn, incl. activiteiten t.b.v. het
herstel van natuurlijke vegetatie, bosaanplant, aanleg terrassen tegen erosie,
voorlichtingsprogramma’s. Concreet resultaat in 2013: een eerste pilot met bosaanplant en
betere benutting van water op het terrein van Tim & Kim Village.
4. De leefomstandigheden voor de mensen van het dorp Gorgora verbeteren door humanitaire
project in Gorgora te ondersteunen uit de winst of uit gerichte fondsenwerving in Nederland.
Gedacht moet worden aan projecten op het vlak van: terugdringen ziektes als malaria, aids en
bilharzia, verbeteren hygiëne op school en in hospita, terugdringen kindersterfte, verbeteringen
op lokale scholen, helpen aan schoon drinkwater, creëren van meer speelmogelijkheden voor
kinderen etc. Concrete resultaten waaraan in ieder geval gedacht wordt: elke inwoner van
Gorgora toegang tot schoon drinkwater bieden, goede toiletvoorzieningen (toiletten en
wasbakken) op de basis- en kleuterschool. Projecten worden gefinancierd via het Gorgora
Development Board en op voorwaarde dat in beheer en onderhoud is voorzien.
5. Bewustwording van de situatie in Gorgora bij toeristen: uitwisselingsprojecten, nieuwsbrieven,
publiciteit in met name Nederland. Concreet resultaat moet in ieder geval zijn dat vanaf 2013
een aantal excursiemogelijkheden aan toeristen wordt aangeboden waarbij ze een kijkje nemen
in dagelijks leven van de bewoners van Gorgora (bijv. bijwonen koffieceremonie, schoolbezoek,
bezoek lokaal café)
Economische doelstellingen
Het accent van het werk ligt de eerste jaren op het neerzetten van een goed draaiend toeristisch
resort met camping, lodges en hotel. De investeringen in het resort zijn geschat op € 170.000,- en
lopen van 2008 t/m 2013. De gereed gekomen onderdelen worden direct in gebruik genomen.
Vanaf 2010 zijn inkomsten voorzien van de camping. Deze lopen de jaren daarna geleidelijk op.
Gestreefd wordt naar een dekkende exploitatie in 2015. De winst moet verder uitgroeien naar circa €
5.000,- tot € 10.000,- euro per jaar vanaf medio 2020.
Gestreefd wordt om de investeringsbijdrage van € 170.000,- via fondsenwerving in Nederland te
verkrijgen. Voor de periode na de investeringsfase (vanaf 2015) wordt gestreefd om uit Nederland
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jaarlijks een vast bedrag van circa 5.000 euro beschikbaar te krijgen. Tezamen met het
exploitatieoverschot uit de camping, kunnen hiermee de sociale doelstellingen worden gefinancierd.
1.6. Uitgangspunten
-

-

-

-

-

Geen winstoogmerk: eventuele winst uit camping, restaurant of hotel wordt weer geïnvesteerd
in het project (in eerste instantie voor het faciliteren van opleidingen) en komt daarmee weer
ten goede aan het dorp Gorgora. Bij voldoende winst wordt overwogen elders in Afrika een
vergelijkbaar project op te starten.
Zelfvoorzienend: gestreefd wordt om in 2015 een zelfstandig draaiende camping te hebben die
zich zonder financiële hulp vanuit het Westen kan bedruipen. Streven is om een opbrengst te
genereren waarmee het grootste deel van de twee sociale doelstellingen gerealiseerd wordt.
In samenspraak: Projecten ten behoeve van humanitaire hulp worden in overleg met het dorp
bepaald via een daarvoor op te richten platform (Gorgora Development Board) en een aantal
vooraf vastgelegde uitgangspunten (met name gericht op beheer, onderhoud en toezicht).
Persoonlijke aanwezigheid: In de opstartfase zullen Tim en Kim zelf in Gorgora zijn om het
project van de grond te krijgen. Ook na de opstartfase (na 2015), als management wordt
overgedragen, zal er bemoeienis/controle blijven vanuit Nederland om de doelstellingen te
waarborgen.
Geen schulden: er worden geen rentedragende leningen afgesloten t.b.v. investeringen in het
project. De verwachting is dat er onvoldoende inkomsten zullen zijn om de investeringen terug te
verdienen. Hierdoor is financiering vanuit een bank niet te verwachten. Er wordt ingezet op
donaties van particulieren en bedrijven in Nederland.
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2. Marketing
2.1. Uniek verkooppunt
Reizen door Ethiopië wordt door velen als intensief ervaren. Het is een dichtbevolkt land waarin veel
te zien is en waar vrijwel overal mensen of kinderen aanwezig zijn die de aandacht van reizigers
opeisen. Er is behoefte aan een plek om tot rust te komen en de indrukken te verwerken. Dat geldt
ook voor de vele hulpverleners die vanuit het Westen in Ethiopië werken.
De meest gehoorde klacht van Westerse toeristen die door Ethiopië reizen is de slechte kwaliteit van
de hotels met hun nooit werkende toiletten, de beperkte service en de geluidsoverlast. In
tegenstelling tot andere Oost-Afrikaanse landen zoals Kenya en Tanzania zijn er in Ethiopië maar
weinig betaalbare plekken waar toeristen in een natuurlijke, groene en rustige omgeving even bij
kunnen komen van alle drukte en hectiek (bron: overlanders en gasten 2009-2011 en Nederlandse
touroperators uit Addis). Tim & Kim Village wordt één van de weinige plekken in Ethiopië die op deze
facetten goed scoort.
Tim & Kim Village wil zich t.o.v. de concurrentie gaan profileren door:
- Het bieden van meerdere typen accommodatie en meerdere prijsklassen in een ruim opgezette,
groene omgeving.
- Kennis van de Westerse klanten en het bieden van goede service die hierbij aansluit zoals een
goed restaurant, Engelstalig personeel, flexibele instelling met veel ruimte voor de wensen van
de klant.
- Het aanbieden van diverse activiteiten zoals kano varen, excursies, wandelroutes en de
mogelijkheid om kennis te maken met de lokale bevolking en cultuur.
- De gunstige ligging langs de twee toeristische routes (zie paragraaf 2.3).
- De sociale doelstellingen van het project en het besef dat mensen met hun verblijf bij Tim & Kim
Village een bijdrage leveren aan de hulp voor het dorp. Het motto ‘uw vakantie, hun toekomst’
spreekt mensen aan (blijkt uit reacties die we ontvangen bij onze promotiekraam op aantal
markten).

Lodge met op achtergrond restaurant (foto genomen vanaf Tanameer)
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Doelgroep
Tim & Kim Village richt zich op zelfstandig door Ethiopië reizende toeristen. Dit zijn overlanders
(mensen die zelfstandig door grote delen van Afrika reizen, veelal de route Cairo- Kaapstad),
backpackers en toeristen die via Ethiopische reisbureaus reizen. Volgens Nederlandse touroperators
in Addis is dit een groeiende groep reizigers. Ook kleine georganiseerd reizende groepen (bijv.
sportvissers, vogelaars) worden tot de doelgroep gerekend. Grote groepen die via grote
reisorganisaties rondreizen maken en 1 overnachting op de route zoeken worden vooralsnog niet tot
de doelgroep gerekend. Ook het luxe segment met prijzen vanaf $100 p.k.p.n. (zoals Hilton, Shariton,
Spa resorts) behoort niet tot de doelgroep.
In Ethiopië werken buitenlanders in de ontwikkelingshulp, deels als vrijwilligers (op scholen,
ziekenhuizen, weeshuizen e.d.). Momenteel verblijven er al een aantal weekenden per jaar
vrijwilligers bij Tim & Kim Village om even een paar dagen te ontspannen van de hectiek. Met name
de vrijwilligers uit Gondar zijn een belangrijke doelgroep voor Tim & Kim Village.
In de grote steden van Ethiopië ontstaat geleidelijk (vanaf 2001) een kleine middenstand waarvan
het besteedbaar inkomen toeneemt. Ethiopiërs reizen graag in eigen land en Gorgora is voor mensen
uit de stad Gondar een geliefde uitvalsbasis voor ontspanning. Ethiopiërs worden vooralsnog niet tot
de doelgroep gerekend. Zij hechten minder aan service en gaan vooral naar het lokale overheidshotel
van Gorgora.
2.2. Branche
Tim & Kim village werkt in de toeristische branche met als nevendoel educatie. In Ethiopië is Tim &
Kim Village geregistreerd in de branch ‘hotel, lodging en trainingscentre ‘
2.3. De markt en marktontwikkeling
De situatie in Ethiopië is vanaf 2001 aan het stabiliseren. Daarvoor was er de afscheidingsoorlog met
Eritrea. Doordat Ethiopië lange tijd instabiel en slecht toegankelijk was, beschikt het land over een
enorm toeristisch potentieel dat nog nauwelijks wordt benut. Vanaf 2001 neemt het aantal toeristen
jaarlijks geleidelijk toe en deze trend lijkt zich – net als in de meeste andere Afrikaanse landen –
voort te zetten. Gelet op het potentieel is het aantal bezoekers (ruim 0,3 mln) t.o.v. andere Oost
Afrikaanse landen laag. Zo heeft Kenya jaarlijks 1,2 mln bezoekers en een klein land als Malawi 0,5
mln.
Er is inmiddels een redelijk toeristische infrastructuur (open grensverbindingen, goede
vliegverbindingen, hotels) en het land is – op enkele plekken na –veilig om te reizen. Daarnaast is er
weinig corruptie, een pro-westerse houding en beleid en de overheid is actief om het toerisme te
stimuleren. Zowel de Wereldbank als de Ethiopische overheid zien dat er veel groeimogelijkheden
zijn maar constateren dat het huidige aanbod (aantal hotels, kwaliteit van de hotels, kwaliteit van het
personeel), de promotie en het aantal touroperators beperkende factoren zijn waaraan gewerkt
moet worden.
Er is vooronderzoek gedaan naar de trends in het toerisme en het beleid van de overheid op het
gebied van toerisme. Naast gesprekken met touroperators, Ethiopisch ambassadeur en veldbezoek
zijn er voor de cijfers twee bronnen geraadpleegd:
- De jaarrapportages van de UNWTO van 2003-2010
- Ethiopia, towards a strategy for pro-poor tourism development van de World bank (2006)
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De UNWTO houdt wereldwijd de toeristische ontwikkelingen bij. Jaarlijks verschijnen kencijfers
waaronder het aantal buitenlandse bezoekers aan Ethiopië alsmede de bestedingen. In onderstaande
grafiek is het aantal buitenlandse bezoekers aangegeven . Er is een duidelijk stijgende lijn te zien die
volgens het rapport van de Wereldbank ook in de toekomst zal doorzetten. De Ethiopische overheid
stimuleert het toerisme en streeft naar verdrievoudiging van het bezoekersaantal en een positie in
de top10 van Afrika (momenteel is dit de 17e positie).
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Ontwikkeling jaarlijks aantal buitenlandse bezoekers aan Ethiopie en het aandeel vakantiegangers en
bezoekers historische route

Voor de markt van Kim Tim & Kim Village zijn met name de toeristen interessant die reizen via de
historische route (Northern Historic circuit) en de oostelijke Transafrikaroute. Tim & kim Village ligt
aan deze routes.
Historische route
Een deel van de internationale bezoekers aan Ethiopië is er voor hun vakantie (zie grafiek). Hiervan
volgt een groot deel de historische route. Beiden laten een stijgende lijn zien en in 2008 is het aantal
bezoekers van de historische route gestegen naar ruim 70.000. Het bezoek is deels zelfstandig en
deels via groepsreizen. Er is een piek in de maanden november – januari en in april. Dit in verband
met de historische festivals.

16e eeuwse kastelen: onderdeel van de historische route
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Oostelijke transafrikaroute
De oostelijke transafrikaroute, van Cairo naar Kaapstad, wordt bij Westerse toeristen steeds
populairder. Deze route (enige verbinding) loopt op 50 km afstand van Gorgora. Na wekenlang door
de woestijn te hebben gereisd, zoeken reizigers die vanuit Soudan Ethiopië binnenkomen, graag het
Tanameer op. Zolang Gorgora nog geen geschikte verblijfsmogelijkheid heeft, reizen deze mensen
vaak nog 200 km door om in Bahar-Dar, ten zuiden van het meer, een aantal dagen rust te nemen.
Er zijn in de literatuur geen gegevens gevonden van het aantal mensen dat deze route volgt. Op basis
van eigen waarnemingen schatten we het aantal op 3.000 – 5.000 per jaar.

Overlanders houden enkele dagen een tussenstop op Tim & Kim Village

Buitenlanders in Ethiopië
Geschat wordt dat er ongeveer 1000 buitenlanders in de regio werken (in de
hulpverlening/ontwikkelingswerk). Momenteel verblijven er al regelmatig hulpverleners bij Tim &
Kim Village om even een paar dagen te ontspannen van de hectiek. Deze mensen komen vaak
(meerdere keren per jaar) terug waardoor het jaarlijks aantal overnachtingen relatief hoog is.
Marktaandeel (in 2015)
Er wordt uitgegaan van ruim 2.000 geboekte overnachtingen per jaar. Dit is gebaseerd op:
 15 % van de passerende overlanders: 1.000 overnachtingen (2 overnachtingen p.p)
 1-2 % van de historische route: 800 overnachtingen (1 overnachting p.p)
 200 overnachtingen (100 personen, 2 overnachtingen p.p) door buitenlanders werkzaam in
Ethiopië
Bij deze prognose van het marktaandeel is geen rekening gehouden met de plannen om de weg
tussen het vliegveld en Gorgora te gaan verharden. Indien deze plannen worden uitgevoerd (in 2013)
zal het marktaandeel aanzienlijk stijgen (bron: touroperator Addis). We schatten in dat het aantal
jaarlijks geboekte overnachtingen in 2015 dan circa 3.500 zal zijn (gebaseerd op marktaandeel
historische route: 2% en overlanders: 25%).
2.4. Concurrentie
Gebrek aanbod
De Ethiopische overheid en ook de Wereld bank concluderen dat er in Ethiopië een groot gebrek is
aan aanbod van goede verblijfsaccommodaties en dat daardoor de vraag achterblijft t.o.v. landen als
Kenia. Meer aanbod in Gorgora (ook door anderen en voor meerdere doelgroepen) kan het stadje op
de kaart zetten als toeristische trekpleister waar het goed vertoeven is. Hierdoor ontstaat meer
vraag. De Ethiopische overheid heeft al jaren plannen om met name de bereikbaarheid van Gorgora
te verbeteren, mede gelet op de toeristische potenties (bron: lokale regering).
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De concurrenten
In Gorgora is één ander hotel, nl. het door de overheid gerunde Port Hotel. Dit hotel met 22 kamers
is in de jaren 70 gebouwd en inmiddels sterk verouderd en slecht onderhouden. Het hotel richt zich
vooral op Ethiopische klanten en dan met name studiegroepen. Het hotel biedt vergaderfaciliteiten.
Het hotel is voor de Westerse toerist niet erg aantrekkelijk vanwege het ontbreken van sfeer (veel
beton), het slechte sanitair, het matige restaurant en de gebrekkige service (strakke regels, niet
Engelstalig, trage bediening). De huidige hoteleigenaar heeft er duidelijk geen zin in om het gasten
naar de zin te maken. Het hotel bezit wel een mooie grote tuin met veel vogels, maar de
mogelijkheid om vanuit de tuin het meer te bereiken ontbreekt. De bezettingsgraad is circa 30 % (van
de 22 kamers zijn gemiddeld 6- 8 kamers in gebruik, tijdens festivals is de bezetting hoger).
Er is nog een investeerder uit Nederland die in Gorgora een hotel wil bouwen en exploiteren. Dit
bedrijf, genaamd Green Dreams, wil zich gaan richten op het luxe toeristisch segment en heeft ook
plannen om de Ethiopisch bevolking te helpen (m.n. door het brengen van kennis) en het bedrijf
wordt ondersteund door een Nederlandse Stichting. Er zijn gesprekken met deze investeerder en de
Nederlandse stichting en intenties om op een aantal vlakken te gaan samenwerken. Omdat Green
Dreams zich richt op een andere doelgroep verwacht Tim & Kim Village niet direct concurrentie. Wel
biedt samenwerking kansen omdat er goede mogelijkheden zijn om gezamenlijk een aantal zaken op
te pakken (bijv. verbetering van de infrastructuur, veerpont vanuit Bahar Dahr, maatregelen t.b.v.
landschap en milieu).
Samenwerking biedt kansen
Veel zelfstandig en georganiseerd reizende toeristen gaan na een bezoek aan het historische
Noorden van Ethiopie naar de stad Bahar-Dahr dat aan de zuidkant van het Tanameer ligt. Vanuit
Bahar Dahr worden vervolgens de bronnen van de Nijl en een aantal kloostereilandjes in het
Tanameer bezocht. Om vanuit het Noorden naar Bahar Dahr te reizen is een lange, stoffige autorit
noodzakelijk. Indien vanuit Gorgora de veerdienst over het meer is te intensiveren (vaart nu slechts
één keer per week), kunnen toeristen op een leukere en directere manier richting Bahar Dahr reizen.
Dit zal resulteren in veel extra toeristen In Gorgora die in Tim & Kim Village een overnachting boeken
of maaltijd nuttigen. Ook voor het Port Hotel en het Green Dreams Hotel is dit aantrekkelijk.
Onderzocht wordt of gezamenlijk een dergelijke veerdienstregeling is op te zetten.
2.5. De prijs
We hebben prijzen (en serviceniveau) op verschillende plekken in Ethiopië bekeken. Daarnaast is
doorgerekend welke prijzen reëel zijn om – uitgaande van ingeschat marktaandeel (paragraaf 2.3.) een sluitende exploitatie te hebben. Op basis daarvan is gekomen tot de volgende prijsstelling:
- Hotelkamer per nacht: $ 35,- Kampeerplek (voor eigen tent of camper): $ 5,- per persoon per nacht
- Kampeerplek met ingerichte tent: $ 8,- Maaltijden variëren tussen $2,- en $7,In de aanloopfase (t/m 2012) gelden lagere prijzen ivm nog ontbreken van aantal voorzieningen
en/of nog hinder van werkzaamheden op het terrein. Uit gesprekken met gasten blijkt dat de meeste
mensen die afgelopen jaren te gast waren, tevreden zijn over de prijs/kwaliteitverhouding. Een
enkeling vindt het wel duur in vergelijking met de hotelkamers die je langs de weg kunt boeken.

10

2.6. Promotie
Er zal op diverse manieren worden gewerkt aan het bekendmaken van Tim & Kim Village:
- Borden langs de wegen die door toeristen worden gebruikt
- Vermelding in gidsen van de lonely planet en bradt.
- Website in Duits, Engels en Nederlands.
- (periodiek) Kopen van strategische zoekwoorden in Google
- Mond op mond reclame: Vooral de toeristen die de Oostelijke Overland route door Afrika volgen
zullen via het bestaande netwerk (vooral internet en mond op mond reclame) en via flyers bij
andere verblijfsplekken langs de route worden geattendeerd op Tim & Kim Village.
- Projectpartners die toeristen rondleiden (in Gondar en Addis Abeba) zullen Tim & Kim Village bij
klanten onder aandacht brengen of er zelfs heen brengen.
- Reisorganisaties: Er zijn contacten met diverse reisorganisaties in Ethiopië en Nederland die de
intentie hebben om Tim & Kim Village op te nemen in reisprogramma’s (kleine groepsreizen op
maat). Dit gebeurt inmiddels al voor kampeerreizen maar zal toenemen met het gereedkomen
van de hotelkamers. Overwogen wordt om in Nederland een eigen reisorganisatie op te zetten
die in samenwerking met Tim & Kim Village specifieke reizen naar het Noorden van Ethiopië
organiseert waarbij Tim & Kim Village uiteraard een nadrukkelijke rol speelt als uitvalsbasis.
- Specifieke doelgroepen: Er zal contact worden gezocht met specifieke doelgroepen zoals
vogelliefhebbers, sportvissers, kanoverenigingen, cultuurreizigers met de vraag of zij de
geschiktheid van Tim & Kim Village als uitvalsbasis voor hun doelgroep willen nagaan en (indien
geschikt) bekendheid willen geven binnen hun netwerk.
- Advertenties en artikelen in bladen die specifiek op Afrikareizen gericht zijn, zoals bijvoorbeeld
het blad ‘ontdek Afrika’, de caravankampioen, carvoyage etc.
- Ook promotie in Engeland en Duitsland is relevant, bij voorkeur in vakbladen. Een groot deel van
de bezoekers van Ethiopië is afkomstig uit deze landen (Naast Nederland, Frankrijk en Italie).
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3. Personeel en organisatie
3.1. Management
Management
Tim & Kim Village wordt gemanaged door Tim en Kim zelf. Beiden bezitten een sterke
ondernemersgeest die wordt gekenmerkt door gedrevenheid, doorzettingsvermogen en creativiteit
in het steeds weer vinden van oplossingen voor onverwachte problemen. Ze zijn flexibel en hebben
een praktische instelling.
Beiden zijn lange tijd succesvolle filiaalmanagers geweest in (speelgoed)winkels. Hierdoor hebben ze
een groot organiserend vermogen en ruime ervaring opgedaan met leiding geven, klantenbinding en
het verkopen van producten. Tim en Kim zijn beiden zeer gericht op mensen, leggen makkelijk
contact en zijn in staat deze contacten te onderhouden.
In Ethiopië heeft zich een logische taakverdeling ontwikkeld waarbij Tim zich vooral richt op de
praktische zaken zoals de bouw, de tuin, bewaking, inkopen, het organiseren en begeleiden van
activiteiten/excursies. Hij geeft leiding aan bewakers, tuin- en bouwpersoneel. Kim is vooral gericht
op de gasten en zorgt ervoor dat het de gasten naar de zin is. Ze verzorgt de maaltijden, geeft leiding
aan het personeel in keuken en restaurant. Daarnaast doet Kim de financiën en de administratie (en
leidt ze een medewerker hierin op).
Tim en Kim hebben veel door Ethiopië en andere landen in Afrika gereisd. Hierdoor bezitten ze een
goede kennis van de Ethiopische cultuur en gewoonten (ook van diverse andere Afrikaanse landen)
en zijn daarmee een goede gesprekspartner voor gasten en kunnen ze waar gewenst ook goede
adviezen geven.
Ondersteuning in Nederland
In Nederland wordt het project ondersteund door de Stichting Tim & Kim Village. Vijf bestuursleden
zetten zich vrijwillig in om Tim en Kim vanuit Nederland te helpen. Het belangrijkste doel van de
stichting is het werven van fondsen voor het project. Daarnaast wordt ondersteuning gegeven in de
boekhouding, projectmanagement en kennisopbouw.
In het bestuur is waardevolle expertise aanwezig die de bestuursleden meenemen vanuit hun
dagelijks werk. Zo is er ervaring op gebied van boekhouden,, fondsenwerven,
administratief/secretarieel werk, grafische vormgeven, projectmanagement, calculeren en
bosbouw/cultuurtechniek.
De bestuursleden in Nederland vormen een mooie aanvulling op het werk van Tim en Kim: waar Tim
en Kim vooral praktisch en ondernemend zijn en kiezen voor het ‘al doende leren’, is het bestuur in
Nederland meer analytisch, planvormend en toetsend ingesteld. Het schrijfwerk zoals
subsidieaanvragen, projectplannen, verantwoordingen en jaarverslagen wordt door bestuursleden
van de stichting gedaan in Nederland. Zo ook dit bedrijfsplan. Voor de eerste opzet van het
bedrijfsplan is (gratis) hulp verkregen van een deskundige.
Motivatie
Zowel Tim en Kim als de bestuursleden in Nederland zijn erg enthousiast en gemotiveerd om het
project tot een goed einde te brengen. Niet uit economische motieven (het is vrijwilligerswerk
waaraan niets verdiend wordt) maar vanuit het idee dat je via dit project zelf heel concreet
meewerkt aan een betere wereld. Bovendien zijn allen overtuigd dat deze manier van
ontwikkelingswerk (economische ontwikkeling op gang brengen in het ontwikkelingsland zelf) één
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van de beste manieren is om verandering te bewerkstelligen. Andere motieven die meespelen:
vriendschapsband met Tim en Kim en het opdoen van ervaringen met een dergelijk project.
3.2. Medewerkers
Het personeel voor Tim & Kim Village wordt geworven in het naastgelegen dorpje Gorgora. Met een
proeftijd wordt gekeken of mensen geschikt zijn voor het werk. Er is circa 20 man (= 20 fte) aan
personeel gewenst. Dit is waarschijnlijk meer dan strikt noodzakelijk maar het aanbieden van werk
op de camping en het opdoen van werkervaring is een belangrijk onderdeel van het project.
Er heeft zich inmiddels – na de nodige wisselingen – een groep van 14 mensen personeel gevormd
die in vaste loondienst zijn: 4 bewakers (twee ploegen van twee), 2-3 tuinmannen, 4 vrouwen die in
de keuken werken, één medewerker voor administratie en (opgeleid voor) management en 2-3
klusjesmensen voor de bouw die nu geleidelijk worden omgeschoold voor werk in restaurant. De
begeleiding van het personeel is zeer intensief omdat mensen niet gewend zijn om zelfstandig te
werken.
Met het huidige personeel kan Tim & Kim Village goed worden gerund. Bij stijgende
bezoekersaantallen zal extra personeel worden aangetrokken tot naar verwachting circa 20 fte. Zo is
er een chauffeur gewenst voor het op- en afhalen van toeristen, gidsen voor excursies en personeel
voor inkoop en voorraadbeheer. Het aantrekken van personeel gebeurt geleidelijk gelet op de
inwerktijd.
De medewerkers krijgen een marktconform salaris naar Ethiopische maatstaven, dit ligt rond de 30
euro per maand. Alleen bij meer verantwoordelijkheden wordt hoger salaris gegeven. Te hoge
salarissen geven risico op scheve inkomensontwikkeling of problemen in gezin/familie.*
*Er zijn geen spaarrekeningen en inkomsten worden direct uitgegeven. Het komt voor dat bij loonsverhoging één van de andere
familieleden niet langer werkt als blijkt dat er met de loonsverhoging genoeg geld is om de familie te onderhouden.

Bij arbeidsgeschillen wordt de dorpsraad (ten minste de burgemeester) van Gorgora betrokken.
3.3. Organisatie
Visie
Tim & Kim Village moet klanten een gevoel van vrijheid, ruimte en rust bieden. Klanten moeten
kunnen rekenen op goede service van Engels sprekend personeel en een restaurant waarin zowel
westerse als Ethiopische maaltijden geserveerd worden. De klanten wordt de mogelijkheid geboden
om excursies te boeken, boottochten te maken, kano’s te huren en wandeltochten te maken.
Belangrijk uitgangspunt is dat het management zich flexibel opstelt en openstaat voor de specifieke
wensen aan de klant.
Het motto is ‘Kom als gast, verlaat ons als vriend’. Zonder opdringerig te zijn, wil Tim & Kim Village
gasten graag iets meegeven van de situatie in het land en de leefomstandigheden van de mensen. Er
is dan ook alle ruimte voor interactie en gasten wordt de mogelijkheid geboden om in contact te
komen met dorpsbewoners en kennis te nemen van het dagelijks leven. Dit kan bijvoorbeeld door
bezoek aan een schooltje of het bijwonen van een koffieceremonie bij één van de personeelsleden
thuis.
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Organisatiestructuur
Onderstaand schema geeft de organisatiestructuur weer.

Nederland

Sponsoring
Donateurs
Subsidies

Stichting Tim & Kim Village

€

Ethiopië

€

Tim & Kim Village
Camping

Gorgora Development
Board

€

Hotel
Restaurant
Opleidingscentrum

Projecten voor Gorgora
(drinkwatervoorziening,
educatie, medicatie,
erosiebestrijding etc.).

Er zijn drie organisaties te onderscheiden die nauw met elkaar samenwerken om de doelstellingen
(uit Hoofdstuk 1.5.) te realiseren:
1. De Stichting Tim & Kim Village: Deze stichting is in 2005 opgericht en gevestigd in Alkmaar
(Nederland). Doel van deze stichting is het werven van financiën om het project Tim & Kim
Village mogelijk te maken. Er wordt geworven via donateurs, sponsoracties, markten,
benefietconcerten, subsidies etc. Donateurs van de stichting vormen een belangrijke achterban
waarmee betrokkenheid en draagvlak voor de plannen en werkzaamheden in Nederland wordt
verkregen. De stichting Tim & Kim Village bestaat uit vijf onafhankelijke bestuursleden (zie
paragraaf 3.1.). De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft geen mensen in dienst.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
2. Tim & Kim Village: Stichting Tim & Kim Village heeft in Ethiopië het bedrijf Tim & Kim Village
opgericht. Er is, op advies van de Ethiopische Ambassade, gekozen voor een bedrijf (profit)
omdat alleen dan investeringen mogen worden gedaan in campings en/of hotels. Via de
registratie als ‘profit’ organisatie is een investmentlicense verkregen waarmee het mogelijk is om
bouwvergunningen voor hotel- en campingfaciliteiten aan te vragen. Er zijn in Ethiopië overigens
slechts twee organisatievormen mogelijk: profit of non – profit. Management en
verantwoordelijkheid van het bedrijf liggen bij Tim en Kim zelf. Stichting Tim & Kim Village heeft
(maandelijks) inzage in de inkomsten en uitgaven. Opbrengsten vanuit Tim & Kim Village worden
geïnvesteerd in het project. Bij winst vloeien de opbrengsten terug naar Stichting Tim & Kim
Village. De stichting zet de middelen vervolgens in voor humanitaire projecten ten behoeve van
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de bevolking van Gorgora (conform de doelstellingen uit de statuten). Dit gaat via het Gorgora
Development Board (zie hieronder).
3. Gorgora Development Board: In Gorgora is in 2010 het Gorgora Development Board opgericht
Dit is een commissie die zorg draagt voor humanitaire hulp aan Gorgora. De commissie bestaat
uit het dorpshoofd (burgemeester), het schoolhoofd, een vertegenwoordiger namens de
vrouwen uit het dorp, een priester, een waterschapsbestuurder, een vertegenwoordiger namens
de jeugd en Tim Otte. De commissie is opgericht om eventuele opbrengsten uit Tim & Kim Village
op een verantwoorde manier te besteden. De commissie bepaalt welke projecten voor het dorp
het meest urgent zijn en initieert en begeleidt de uitvoering van deze projecten. Hoewel er de
eerste jaren nog geen winst wordt verwacht, zal wel worden gekeken of er externe financiering
te vinden is om urgente problemen alvast aan te pakken.

Drinkwaterproject Adgo Minch
In 2011 is dankzij gratis steun van Grontmij Alkmaar en
financiering vanuit de millenniumgemeente Langedijk een
drinkwaterproject uitgevoerd via het Gorgora Development Board
en met hulp van medewerkers van Tim & Kim Village. Resultaat:
Alle inwoners hebben momenteel toegang tot schoon drinkwater.
Een tweede project voor het kleuterschooltje wordt momenteel
door het Gorgora Development Board uitgewerkt.
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4. Planning
Tim & Kim Village is een project van een geleidelijke start en een lange adem. De doelstellingen zoals
geformuleerd in paragraaf 1.5. zijn niet in enkele jaren te realiseren. Daarnaast is het
ondernemersklimaat in Ethiopie niet goed: de vele vaak onduidelijke en variabele regels vragen om
een zorgvuldige en voorzichtige start van het project. Het tempo waarmee Tim & Kim Village kan
worden uitgevoerd wordt bepaald door (1) de wetten, vergunningen en regels van het land, (2) de
snelheid waarmee financiering voor het project verkregen wordt en (3) de snelheid waarmee
capaciteit in Ethiopië is op te bouwen. Onderstaand schema geeft een overzicht van de planning
zoals in 2007 opgesteld. Op basis van de huidige inzichten is de planning aangescherpt

2005:

2006/2007

oprichting
Stichting, start
project

vergunningen,
emigratie Tim en
Kim

2008/2014

2014-2015

investeringsfase:

verdere
ontwikkeling
opleidingscentrum,
eerste projecten
voor dorp

bouw camping,
restaurant, hotel,
opleidingscentrum

2016 - ...

2015
Overdracht
management,
vertrek Tim en Kim

draaien camping,
projecten voor
dorp
monitoring en
conctrole NL

2005: Oprichting Stichting Tim & Kim Village
Het idee voor Tim & Kim Village bestaat sinds 2001. Het krijgt vorm na het eerste gezamenlijke
bezoek van Tim Otte en Kim Otte - de Hoop aan Ethiopië. Door een goede vriend die ze in Gondar
hadden ontmoet, belanden zij in 2005 opnieuw in Ethiopië. Tijdens deze reis komen ze in Gorgora,
spreken met het dorpshoofd een maken zij het projectidee concreter. Met een aantal betrokkenen in
Nederland wordt op 19 september de stichting Tim & Kim Village opgericht. De stichting zal de
nodige fondsen gaan werven voor het project. De oprichting van de stichting markeert de start van
het project. Meteen na de oprichting worden de eerste donateurs verwelkomd.
2006-2007: Vergunningen en emigratie
In 2006 en begin 2007 gaan Tim en Kim meerdere malen naar Ethiopië om de benodigde papieren te
verkrijgen. Ook wordt intensief overleg gevoerd met het consulaat en de Ethiopische ambassade in
Brussel. Uiteindelijk wordt het investment license en het landcertificaat (50 jarig huurcontract 3 ha
grond) verkregen. De weg is vrij om te starten. Tim en Kim verkopen hun huis in Nederland en
emigreren in september 2007 naar Ethiopië waar ze in Gorgora een huisje huren. Een cameraploeg
van omroep Link volgt hen om een reportage en TV-uitzending van hen te maken. De uitzending
zorgt voor publiciteit en donateurs.
2008-2014: Investeringsfase
Het accent van het werk ligt de eerste jaren op het neerzetten van een goed draaiend toeristisch
resort met camping, lodges en hotel. De investeringen in het resort worden ingeschat op € 150.000,(zie hoofdstuk 5). Omdat dit kapitaal niet bij aanvang van het project aanwezig is maar via sponsoring
en subsidies verkregen moeten worden, is een periode van vijf jaar gerekend (van 2008-2013) waarin
in vier fasen de investeringen worden gedaan. Meer specifieke planning voor de investeringsfase
- Fase 1 (2008): voorbereidingen, bouwtekeningen, wegaanleg, ruimen terrein, omheining, begin
groenaanplant, aanleg enkele kampeerplaatsen en sanitaire voorziening.
- Fase 2 (2009/2010): Bouw 8 lodges, aanleg watervoorzieningen, basisrestaurant.
- Fase 3 (2010/2011): uitbreiding restaurant, inrichting lodges, stroomvoorziening.
- Fase 4 (2012/2014): bouw 3 extra lodges (ruimer), bouw beheerderswoning, bouw leercentrum
en extra groenaanplant.
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2014 – 2015: Opleidingscentrum en projecten dorp
Voor het werven en opleiden van goed personeel met lokaal management met voldoende
kwaliteiten om zelfstandig de camping te kunnen runnen, is gerekend op 7 jaar (tot 2015). Na de
investeringsfase zal het accent van het werk worden verlegd naar capaciteitsopbouw en het verder
vormgeven van het opleidingscentrum. Er wordt vanuit gegaan dat de continue aanwezigheid van
Tim en Kim medio 2015 niet meer noodzakelijk is.
2016-…: draaien camping en monitoren
De huidige inzet is dat management van verschillende onderdelen (camping, logdes, restaurant,
opleidingen,..) in 2015 wordt overgedragen aan lokale managers maar dat Tim & Kim Village wel
eigendom blijft van Stichting Tim & Kim Village en dat het centrale management in Westerse handen
blijft.
Mijlpalen
In de planning zijn een aantal mijlpalen te onderscheiden. Bepalende momenten in de planning waar
naar toe gewerkt wordt en op basis waarvan beslissingen volgen voor de volgende stappen in het
project:
- 19 september 2005: oprichting Stichting Tim & Kim Village, de start
- 2006: Verkrijgen van Investmentlicense en landcertificaat, toestemming om te investeren in
Gorgora overeenkomstig de doelstellingen van Tim & Kim Village.
- 30 september 2007: verhuizing Tim en Kim naar Ethiopië.
- december 2007: Eerste € 40.000,- beschikbaar voor investeringsfase 1.
- Juli 2008: camping geopend, eerste gasten
- Januari 2009. € 60.000,- beschikbaar voor investeringsfase 2.
- Juni 2010: € 30.000,- beschikbaar voor investeringsfase 3
- april 2012: budget beschikbaar voor de vierde investeringsfase: € 40.000,- t.b.v. bouw 3 nieuwe
lodges, bouw beheerderswoning, uitgebreide groenaanplant en afronding leercentrum.
- 2015: overdracht management (mogelijk eerste exploitatie overschot)
- 2016/2017: exploitatie overschot

Stand van zaken 1 september 2012
De uitvoering loopt ongeveer een half jaar achter op de planning. Dit heeft te maken met het niet
verkrijgen van een milieuvergunning voor de septictank tbv afvoer van de lodges (deze moest
opnieuw gemaakt worden op andere plek).
De ambities zijn tussentijds wat bijgesteld: het aantal lodges is teruggeschroefd (van twaalf naar tien)
en overdracht management is uitgesteld tot 2015 (was oorspronkelijk gedacht in 2013).
Fondsenwerving loopt tot op heden conform planning. Er zijn echter nog niet voldoende fondsen
geworven voor investeringsfase 4. Hiervoor zijn diverse aanvragen in behandeling.
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5. Risico's
Aan het project Tim & Kim Village is een aantal risico’s verbonden. Er is vooraf een zo goed mogelijke
inschatting gemaakt van de eventuele risico’s en – voor zover binnen onze invloedssfeer- nagedacht
over eventuele maatregelen om de risico’s te minimaliseren:
Onteigening
Een risico is dat (een deel) van de 3 ha grondeigendom wordt afgenomen door de overheid als blijkt
dat onvoldoende (snel) geïnvesteerd wordt en er andere investeerders zijn met veel startkapitaal die
aanspraak doen op de grond. Dit kan gebeuren ondanks het huurcontract van 50 jaar. Het risico
wordt ondervangen door zo snel mogelijk gebouwen (in ieder geval de funderingen) neer te zetten
en liefst enigszins verspreid over het land. Het afnemen van grond waarop gebouwen zijn neergezet
is namelijk niet meer mogelijk (of tegen forse vergoedingen). In 2012 wordt het laatste stuk land
veiliggesteld als ook hier gestart wordt met de bouw van drie nieuwe lodges (in ieder geval de
funderingen).
Belastingstelsel
Het Ethiopisch belastingstelsel is ingewikkeld en op het maken van fouten staan zware straffen. Een
enkele keer zijn er prijsafspraken voor drank afgekondigd waardoor er gedurende enkele maanden
boven de inkoopprijs verkocht moest worden!
Er is en wordt regelmatig advies ingewonnen bij andere bedrijven in Ethiopië en lokale overheden.
Daarnaast is er een vaste Ethiopische belastingadviseur/consulent die voor Tim & Kim Village de
aangiften doet en hulp biedt.
Uitvallen Tim of Kim
Het werk in Ethiopië draait volledig op de aanwezigheid en inzet van Tim en Kim. Als één van hen zou
wegvallen ontstaan er problemen in de voortgang en kan dit in het ergste geval betekenen dat het
project moet worden beëindigd. Dit risico is met name de eerste jaren van het project groot omdat
dan nog onvoldoende inkomsten worden gegenereerd. Dit risico wordt verminderd door in te zetten
op het opleiden van lokale managers die gedurende langere periode zelfstandig de camping kunnen
runnen. Zodra er voldoende inkomsten, zal het mogelijk zijn om in noodgevallen via een vacature
een geschikte (westerse) manager te werven.
Schade aan natuur en landschap door toerisme
Indien het toerisme verder aantrekt en het noordelijke Tanameer nabij Gorgora een grotere
trekpleister gaat worden, kan dit resulteren in grootschalige plannen in de toeristische sector door
Ethiopische of buitenlandse investeerders die puur gericht zijn op het maken van grote winsten uit
het toerisme. Hiermee kan de oorspronkelijkheid van het landschap en de cultuur verloren gaan,
alsmede de rust (en dat is nu juist het unieke verkooppunt van Tim & Kim Village). Dit gevaar lijkt
reëel omdat Ethiopische investeerders op veel plaatsen smakeloze toeristenhotels (flats) neerzetten
zonder rekening te houden met de natuurlijke omgeving. Daarnaast zijn er – door de komst van Tim
en Kim – vanaf 2006 diverse investeerders uit Addis Abeba ook geïnteresseerd om in de directe
nabijheid van Gorgora hotels te zetten. De dorpsraad houdt dergelijke investeerders tot nog toe op
afstand. Met de komst van Green Dreams (zie hoofdstuk 3) lijkt er gelukkig weinig land meer
aanwezig om in de directe nabijheid hotels te kunnen plaatsen. Green Dreams heeft dezelfde zorg
voor het landschap en heeft samen met de lokale overheid een aantal criteria opgesteld voor
investeren rond het Tanameer. Hierbij sluit Tim & Kim village graag aan. Eventuele verdere
maatregelen zijn het starten van een lobby om een (internationale) status te geven aan de natuur in
en rond het Tanameer.

18

Afnemend toerisme door Instabiliteit/oorlog
De situatie in Ethiopië is in een aantal regio’s gespannen: met name de grensstreek met Eritrea en de
zuidoostgrens met Somalie. Hoewel de regio’s ver van het Tanameer af gelegen zijn, hebben
berichten in de media een afschrikkende werking bij toeristen. Verder oplaaiende conflicten kunnen
dus een dip in het aantal buitenlandse gasten veroorzaken. Ook onrust in omliggende landen zoals
Kenia, Soudan, Egypte en Libie hebben een negatieve invloed op het projectresultaat omdat het
aantal bezoekers via de overlandroute dan sterk af kan nemen. Dit risico zal deels worden beperkt
door de toeristische faciliteiten ook te richten op buitenlanders die in Ethiopië werken. Indien zich
daadwerkelijk problemen voordoen, dan kan een wijziging van doelgroep een optie zijn (meer
richten op reizigers die via het luchtruim Ethiopië aandoen en meer richten op Ethiopische
middenklasse).
Scheve economische ontwikkeling in de regio
Door de opzet van het project zal de economische situatie in het dorp Gorgora verbeteren. Dit kan
een aanzuigende hebben op mensen in de omgeving. Zeer arme mensen van het platteland,
gelukszoekers en bedelaars kunnen naar het dorp trekken in de hoop mee te profiteren. Op beperkte
schaal zal dit geen probleem opleveren. Indien deze ontwikkeling echter een vlucht gaat nemen,
ontstaat de vraag of dit instabiliteit in de regio tot gevolg heeft (rivaliteit tussen
dorpen/gemeenschappen).
Tim en Kim zijn over dit onderwerp in gesprek met de regionale overheid. Men verwacht op dit
moment geen problemen.
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6. Financiering
6.1. Investeringsbegroting
In de periode 2008-2014 zijn investeringen nodig om de camping in Ethiopië op te zetten. De
investeringsperiode is opgesplitst in vier fasen (zie hoofdstuk 4). In de eerste drie fasen die inmiddels
zijn afgerond is in totaal € 129.000,- geïnvesteerd. De vierde en laatste investeringsfase wordt in
2012 gestart en loopt tot eind 2013. In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de investeringen van de
afgelopen jaren en voor de komende (vierde) investeringsfase . Ingeschat wordt dat voor deze vierde
investeringsfase € 39.600,- nodig is. Dit is opgebouwd uit:

Afronding restaurant/afvoer lodges
Logistiek/internet
Opleidingscentrum
Zonnepanelen/accu’s
Beheerderswoning
Fundering en septic 3 nieuwe lodges
Groenimpuls*
Bouw 3 nieuwe lodges
Totaal

kosten
€ 1.300,€ 1.000,€ 3.000,€ 4.000,€ 8.000,€ 2.300,€ 5.000,€ 15.000,€ 39.600,-

planning
2012
2012
2012-2013
2012-2013
2013
2013
2013
2014

*Deze investering wordt alleen gedaan bij het verkrijgen van subsidie vanuit kringloopwinkel KOOK.

Jaarlijks terugkerende kosten voor verblijf, kantoorartikelen, gereedschappen, drukwerk, telefoon,
internet, vervoer en huur van de grond rekenen we niet tot de investeringen. Deze kosten zijn terug
te vinden in de exploitatiebegroting (bijlage 4).
De investeringskosten zijn ingeschat op basis van ervaringen van afgelopen jaren. De bouw van de
drie nieuwe lodges zal aanzienlijk goedkoper zijn dan de vorige lodges omdat de bouw in eigen
beheer zal plaatsvinden en omdat er nog veel materiaal (zand, stenen, cement) beschikbaar is.
6.2. Meerjarenbegroting
Bijlage 4 geeft een prognose van de exploitatie voor de komende 4 jaar. Ook is het financieel
jaarverslag over 2011 hierin opgenomen. Daarnaast is er in excelsheets nadere informatie
beschikbaar (en op te vragen), te weten:
- een liquiditeitsoverzicht voor 2011 (reële cijfers) en 2012 uitgesplitst naar maanden.
- een prognose van de exploitatie t/m 2020.
Toelichting
De omzetgroei in Ethiopië is gebaseerd op de ervaringen van afgelopen drie jaar. In 2012 is een
stijging in omzet te zien die veroorzaakt wordt door de start van verhuur van de eerste lodges. In
2015 is opnieuw een stijging te zien omdat drie nieuwe lodges in de verhuur gaan. De omzet van het
restaurant stijgt mee met de toename aan bezoekers. Verder is een groeipercentage van 8%
aangehouden.
De exploitatie kosten zijn geprognotiseerd op basis van ervaring van afgelopen drie jaar. De grootste
kostenposten zijn vervoer, verblijf en salarissen. De kosten in Nederland zijn zeer gering. Ze zijn
ondergebracht bij de exploitatiekosten Ethiopië (kopiëren/drukwerk en portokosten).
De jaarlijkse kosten voor de tweede sociale doelstelling ‘opleidingscentrum’ (naast de sociale
doelstelling ‘creëren werkgelegenheid’) zijn afzonderlijk begroot (onderaan de lijst bij ‘besteding
sociale doelen’). Het gaat hier om budget dat vanaf 2013 nodig is om mensen op te leiden:
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scholingskosten, betaling leerwerkplekken en extra ondersteuning. Deze worden geschat op € 6.000,- € 7.000,- per jaar. Daarnaast zijn ook beheerkosten geraamd voor de andere sociale doelstellingen
(de nevendoelstellingen). Het zijn kosten voor beheer van projecten die door het Gorgora
Development Board zijn uitgevoerd. Deze zijn geschat op € 1000,- per jaar. Uitgangspunt hierbij is dat
het G.D.B. zelf in het beheer en onderhoud voorziet, bijv. door geld te vragen voor bepaalde diensten
(zoals beschikbaar stellen water of toiletgebouw). Mogelijk dat hiervoor een beheerfonds opgezet
kan worden. Uit dit budget kunnen ook medewerkers van Tim & Kim Village worden ingezet (opdoen
werk ervaring).
Winst/verliesbalans
Het behalen van winst is voor Tim & Kim Village geen doel op zich maar een middel om de sociale
doelstellingen te bereiken. Als de afschrijvingskosten op de investeringen worden meegenomen, zal
Tim & Kim Village geen positief bedrijfsresultaat laten zien. Onderstaande grafiek laat de prognoses
van de exploitatiebegroting tot 2020 zien (waarbij geen afschrijvingskosten zijn meegenomen). Te
zien is dat er een positieve cashflow ontstaat vanaf 2017 die vanaf 2020 circa € 5000,- per jaar zal
zijn. Het exploitatieoverschot komt ten goede aan de sociale doelstellingen. Uitgaande van de
jaarlijkse kosten van het opleidingscentrum en beheerfonds van € 8.000,- zal er jaarlijks € 3000,- aan
extra fondsen (uit Nederland) nodig zijn om de sociale doelstellingen te verwezenlijken.
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Gemeld moet worden dat de prognose in bovenstaande grafiek gebaseerd is op een voorzichtige
inschatting van de inkomsten Zo wordt hier uitgegaan van de huidige situatie waarbij de weg tussen
Gorgora en het vliegveld onverhard blijft en het veerpond uit Bahir Dar 1 keer per week vaart. De
overheid heeft echter al jaren plannen om de weg te verharden en volgende de laatste mondelinge
berichten gaat dit in 2013 gebeuren. Bereikbaarheid is zeer bepalend voor de het marktaandeel.
Indien de weg tussen Gorgora en het vliegveld wordt verhard dan zal het marktaandeel stijgen (zie
2.3) en is een eerste exploitatieoverschot in 2015 te verwachten en loopt dit op tot circa € 8.500,- in
2020.
financieringsstrategie
Er vanuit gaande dat de investeringen niet zullen worden terugverdiend en de sociale doelstellingen
centraal staan in het project, is afgezien van financiering via leningen. In plaats daarvan wordt
gezocht naar bedrijven en particulieren die een dergelijk project een warm hart toedragen en bereid
tot financiële steun via donaties of sponsoractiviteiten. Ook wordt subsidie gezocht (meestal
gekoppeld aan specifieke projectonderdelen).
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Het exploitatietekort van de camping wordt vanuit Nederland gefinancierd tot het breakevenpoint is
bereikt (2017). Voor de sociale doelstellingen zal aanvullende financiering vanuit Nederland
noodzakelijk blijven. Voor deze structurele financiering wordt gezocht naar donateurs en bedrijven
die bereid zijn gedurende een langere periode het project te steunen.
6.3. Financiering
Financiering voor investeringsfase 4
Vanuit Stichting Tim & Kim Village is gestart met het vinden van financiering voor investeringsfase 4.
Er is € 40.000,- nodig. Dit verwachten we als volgt te financieren:
- Startkapitaal 1 januari 2012:
€ 11.000,- Particulieren/donateurs:
€ 7.000,- Subsidies/acties:
€ 22.000,Het startkapitaal op 1 januari 2012 bedraagt € 11.000,-. Op basis van ervaringen van voorgaande
jaren verwachten we in twee jaar tijd circa 7.000 euro via donateurs, acties van particulieren en
bedrijven op te halen.
Voor de resterende € 22.000,- lopen een aantal verzoeken/acties (aanvraag kringloopwinkel, Verver
export en nieuwe aanvraag Impulsis).
Financieringsstrategie voor de lange termijn
Het vinden van financiering voor de investeringsfase is eenvoudiger dan het vinden van jaarlijks
terugkerende financiering voor de sociale doelstellingen. Nu de investeringsfase haar einde nadert,
zetten donateurs hun machtigingen stop en zijn er minder aanknopingspunten om acties op te tuigen
of subsidies te vinden. In 2012 willen we actief zoeken naar manieren om langjarige zekerheid te
krijgen voor de jaarlijks terugkerende financieringsbehoefte. Hiervoor zetten we in op twee sporen:
De huidige donateurs (circa 100 particulieren) worden benaderd voor het vastleggen van hun
maandelijkse donaties in een notariële acte voor onbepaalde tijd. Voor bedrijven willen we bij een
aantal banken nagaan (te beginnen bij de Rabobank) of er bereidheid is om het instrument van de
streekrekening in te zetten voor Tim & kim Village. De streekrekening is een instrument van de
Rabobank. Als de bank deze faciliteit biedt, dan kunnen bedrijven een zg ‘streekrekening’ openen
(een spaarrekening met marktconforme rente) waarbij de bank jaarlijks een extra bijdrage van 5%
v.d. rente beschikbaar stelt voor een goed doel (vaak een landschapsfonds maar in ons geval: een
beheerfonds voor Tim & Kim Village). Het bedrijf opent de streekrekening vanuit het motief dat met
deze spaarrekening een goed doel wordt gesteund. Vanuit onze stichting zullen we alle bedrijven en
overheden die ons steunen of gesteund hebben, benaderen om hun spaartegoeden op een
dergelijke streekrekening te stallen.
Financieringsresultaat 2007-2011
Vanaf de oprichting van de stichting (september 2007) tot 1 januari 2012 is er € 184.000,- aan
fondsen geworven. Voor een deel door 100 vaste donateurs (particulieren), sponsoracties, giften van
bedrijven en subsidies. De belangrijkste financier is Impulsis (een initiatief van ICCO, kerk in actie en
Educans). In 2007 zijn de plannen aan Impulsis voorgelegd. Zij vonden het initiatief bijzonder en een
interessante pilot voor duurzaam ondernemen in Ethiopië. Via drie beschikkingen heeft Impulsis €
59.000,- bijgedragen aan de drie investeringsfases. Van de geworven middelen is circa € 129.000,ingezet tbv investeringen in de camping.
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Bijlage 1: Meerjarenprognose camping /winst-verlies balans

jaar
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2016
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2018
2019
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6.901
18.857
11.000
18.500
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19.694
14.925
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19.178
20.938
20.713
21.576
22.370
22.226
24.159
22.787
26.092
23.559
28.179
24.144

Winst/verlies
-11.956
- 7.500
- 5.967
- 5.286
- 1.760
-864
144
1.373
2.533
4.035
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Bijlage 2: Toeristische mogelijkheden Gorgora
Sinds de 16e eeuw komen reizigers die terugkeren uit het noorden van Ethiopië terug met verhalen
van oude beschavingen, extravagante koninkrijken en wonderbaarlijke gebouwen. Tot op de dag van
vandaag zijn de bezoekers niet minder onder de indruk van hetgeen ze hier vinden. Het noorden
staat bekend om zijn rijke historie. Vele orthodox christelijke koningen en prinsen hebben tussen de
13e tot de 17e eeuw een rijke erfenis achtergelaten in de vorm van talrijke paleizen, kastelen,
kloosters en kerken. In de omgeving van Gorgora is veel van deze historie te bekijken. Interessant is
dat tradities en leefgewoonten uit die tijd nog altijd ongewijzigd in vele kerken en kloosters
voortleven. Behalve cultuur is er ook veel natuurschoon aanwezig. De bronnen van de Blauwe Nijl,
het Semien Mountains Nationaal Park en ook het vogelrijke Tanameer zijn zeer de moeite van een
bezoek waard.
Gorgora
In het dorp Gorgora zelf is het nodige aan cultuur te beleven. Er is een kerkje uit 1334 (herbouwd in
1608) met prachtige koptische fresco’s. Op enige kilometers afstand van het dorp staan een ruïne
van het 17e eeuwse paleis en kathedraal van de voormalige keizer Susenios. Vanuit de ruines heeft u
prachtig uitzicht op het Tanameer en de kaap en het terrein van Tim & Kim Village. Vanuit het terrein
van Tim & Kim Village zijn prachtige wandel- en of boottochten te maken.
Tanameer
Tim & Kim Village ligt aan het Tanameer, een natuurlijk meer (qua grootte vergelijkbaar met het
IJsselmeer) dat gevoed wordt door vele rivieren en stroompjes uit de noordelijke hooglanden. In het
meer liggen 37 eilandjes waarvan er ongeveer 20 bebouwd zijn met 16e en 17e eeuwse kerken en
kloosters. Deze zijn allen nog volop in gebruik en de meeste zijn te bezichtigen. Vanuit Tim&Kim
Village kunnen boottochten georganiseerd worden naar enkele van deze kloostereilanden.
De natuur in en rond het Tanameer is overweldigend. Het meer is bekend om zijn vogelrijkdom.
Langs het meer en op de eilanden
komen eeuwenoude bomen voor waar
vele vogelsoorten zoals wevervogels
broeden. Daarnaast trekt het meer
talloze watervogels aan waaronder
visarenden, ibissen, ooievaars,
zilverreigers, pelikanen en ijsvogels.
Op het terrein van Tim & Kim Village
zijn de vogels van dichtbij te
bewonderen. Behalve vogels zijn er in
de directe omgeving veel meer dieren
te bewonderen zoals nijlpaarden,
apen, antilopen, nijlvaranen en
hyena’s.
Gondar
Op 67 km van Gorgora ligt de historische stad Gondar. De stad wordt wel het Camelot van Ethiopië
genoemd vanwege zijn middeleeuwse paleizen, kastelen en kerken. Beroemd is de ommuurde 17e
eeuwse koningsstad waar meer dan tien koningen ieder hun eigen paleizen hebben gebouwd. In het
eeuwenoude badcomplex van Koning Fasiladas dat zo’n 2 km buiten de koningsstad lig, wordt elk
jaar het beroemde Timkat festival gevierd waarbij de historische baden worden gevuld met water
waarna grote menigten zich onderdompelen om de doop van Christus in de Jordaan te vieren. In
Gondar is ook de Debre Berhan Selassie kerk te vinden. Vanwege zijn fraaie muur- en
plafondschilderingen wordt dit door velen de mooiste kerk van Ethiopië genoemd. In Gondar is
wekelijks een grote markt en zijn meerdere keren per jaar grote religieuze festivals bij te wonen.
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Bahar-Dar en bronnen van de Blauwe Nijl
Aan de zuidoever van het Tanameer ligt
het subtropische stadje Bahar Dar met vele
palmbomen, een boulevard en een knus
haventje waar je verse vis uit het meer
kunt proeven. Bij Bahar-Dar ontspringt de
Blauwe Nijl en zijn excursies mogelijk naar
de spectaculaire Tis Isat watervallen (Tis
Isat: rokend water) van 400 meter breed
en 45 meter diep. Ook is vanuit de stad
een avontuurlijke wandeling te maken naar
de bronnen van de Nijl. Deze wandeling
voert door bossen, pittoresk
landbouwgebied en over een eilandje met
de fraaie oude kerk Debre Mariam (waar je met een papyrusbootje naar toe wordt gebracht).
Semien mountains
De Semien is een van de grootste bergmassieven van Afrika met hoogtes tussen 3300 en de 4600
meter en aan de noord- en westkant een 60 km lange duizelingwekkende canyon. De spectaculaire
vergezichten en uitgestrekte hoogvlaktes met reuzenlobelia’s lenen zich voor prachtige meerdaagse
wandeltochten die vanuit Tim & Kim Village georganiseerd gaat worden. In de Semien zijn dieren en
planten te bewonderen die alleen in Ethiopië voorkomen. Opvallende verschijning is de Gelada
baboon, een grasetende baviaan die tot enkele meters te benaderen is en die iedere bezoeker
ongetwijfeld in grote aantallen zal aantreffen. In de lucht zijn grote lammergieren, diksnavelraven,
arenden, ibissen en kleinere vogels als wielewalen en honingzuigers te bewonderen. De zeldzame
Walia Ibex (een
steenbok) komt in de
hogere regionen voor
en is vaak alleen van
grote afstand te zien.
Andere, algemeen
voorkomende,
zoogdieren zijn
klipspringers,
duikertjes, hyena’s en
jakhalzen. De uiterst
zeldzame Ethiopische
wolf komt ook in het
park voor maar laat
zich zelden zien.
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Bijlage 3: overzicht investeringen
Investeringen
t/m 2009
1.083,68

Investeringen
2010
0,00

Investeringen
2011
0,00

Investeringen
2012-2014
0,00

Voorbereidingskosten - bouwtekeningen

3.711,82

0,00

0,00

0,00

Voorbereidingskosten - toegangsweg / brug

1.174,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166,20

0,00

0,00

0,00

6.136,49

0,00

0,00

0,00

4.302,60

46,23

51,71

0,00

Voorbereidingskosten - vergunningen

Voorbereidingskosten - ruimen terrein
Voorbereidingskosten - aanschaf materiaal
TOTAAL VOORBEREIDINGSKOSTEN
Camping - aanleg kampeerplaatsen
Camping - sanitair (toiletgebouw)

10.911,72

815,67

336,05

0,00

Camping - lodges

69.432,69

2.655,27

2.198,77

17.500,00

Camping - watervoorziening

2.322,68

1.007,22

77,71

0,00

Camping - aggegraat en omvormer

0,00

1.768,00

0,00

0,00

Bewakershuisje

0,00

19,17

249,88

0,00

86.969,69

6.311,55

2.914,11

17.500,00

TOTAAL CAMPING
Groenvoorziening - omheining

703,23

0,00

0,00

0,00

Groenvoorziening - aanplant tussen lodges

163,80

819,11

0,00

0,00

Groenvoorziening - aanplant rond kantoor/suite

0,00

0,00

0,00

0,00

Groenvoorziening - aanplant langs toegangsweg

18,07

0,00

0,00

1.500,00

Groenvoorziening - boomgaard

0,00

0,00

0,00

0,00

Groenvoorziening - irrigatiesysteem

0,00

0,00

0,00

3.500,00

Groenvoorziening - restpost (herplant e.d.)

0,00

0,00

0,00

0,00

885,10

819,11

0,00

5.000,00

Restaurant - bouw restaurant

2.874,88

3.063,28

1.162,33

0,00

Restaurant - keukenspullen

2.167,17

1.028,45

184,14

0,00

238,04

1.229,67

73,34

700,00

0,00

55,00

0,00

400,00

5.280,08

5.376,40

1.419,81

1.100,00

TOTAAL GROENVOORZIENING

Restaurant - interieur
Restaurant - terras
TOTAAL RESTAURANT
TOTAAL BEHEERDERSWONING
Leercentrum – bouw
Leercentrum – ontwikkelen lespakket
TOTAAL LEERCENTRUM
Diverse activa
Watervoorziening
Elektriciteitsvoorziening
Logistiek/internet/telefonie
TOTAAL DIVERSE ACTIVA
TOTAAL VASTE ACTIVA

0,00

0,00

0,00

8.000,00

6,27

978,22

2.590,08

2.500,00

52,29

13,28

16,29

500,00

58,56

991,50

2.606,38

3.000,00

1.656,87

0,00

0,00

0,00

871,50

299,16

358,88

0,00

1.251,50

877,22

4.221,59

4.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.779,88

1.176,38

4.580,47

5.000,00

103.109,80

14.674,94

11.520,76

39.600,00
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Bijlage 4: Financieel meerjarenoverzicht

OMSCHRIJVING

WERKELIJK

PLANNING

2011

2012

2013

2014

2015

10.959
-7.541
3.418
45%
673
1.620
976
213
6.901

12.000
-6.600
5.400
82%
800
2.000
2.800
11.000

12.960
-7.258
5.702
79%
864
2.160
5.000
13.726

13.997
-7.838
6.159
79%
933
2.333
5.500
14.925

15.117
-8.465
6.651
79%
1.008
2.519
9.000
19.178

Salaris Tim & Kim
Salarissen opzichter / bewaker
Salarissen overige medewerkers
Salarissen ethiopische keuken
Loonbelasting
Medische kosten Tim & Kim, overige
medewerkers
Maaltijden & reiskosten e.d. werknemers

-3.000
-1.068
-1.806
-943
-491
-1.819

-3.000
-1.175
-1.875
-1.000
-575
-1.850

-3.060
-1.199
-1.913
-1.020
-575
-1.924

-3.121
-1.222
-1.951
-1.040
-587
-2.001

-3.184
-1.247
-1.990
-1.061
-599
-2.081

-585

-500

-510

-520

-531

Onderhoud toegangsweg
Onderhoud bewakershuisje
Onderhoud camping
Onderhoud groenvoorziening
Onderhoud restaurant
Onderhoud lodges
Papyrusboten
Energiekosten
Landbelasting
Gereedschappen
Huur opslagplaats
Vervoerskosten
Verblijfskosten Tim & Kim
Kosten aanschaf artikelen dorp (giften)
Kleine inventarisstukken
Kantoorbehoeften
Juridische kosten
Vergunningen
Bankzaken
Advieskosten / Accountantskosten
Kopieren / drukwerk
Telefoon / internet
Portokosten
Algemene kosten
EXPLOITATIEKOSTEN ETHIOPIË (excl. afschrijvingen)
Afschrijvingskosten
TOTAAL KOSTEN ETHIOPIË

-139
-6
-792
-81
-4
-542
-142
-22
-4.328
-1.198
-471
-167
-98
-100
-151
-488
-286
-4
-126
-18.857
-7.290
-26.147

-100
-100
-100
-400
-200
-200
-200
-4.600
-1.300
-200
-100
-100
-200
-200
-200
-300
-25
-18.500
-8.585
-27.085

-102
-102
-200
-400
-200
-500
-210
-210
-4.692
-1.326
-204
-102
-102
-100
-204
-204
-100
-204
-306
-26
-19.694
-8.885
-28.579

-104
-104
-200
-400
-300
-500
-221
-221
-4.786
-1.353
-208
-104
-104
-100
-208
-208
-102
-208
-312
-26
-20.211
-9.635
-29.846

-106
-106
-300
-400
-400
-600
-232
-232
-4.882
-1.380
-212
-106
-106
-100
-212
-212
-104
-212
-318
-27
-20.938
-10.035
-30.973

RESULTAAT ETHIOPIË

-19.246

-16.085

-14.852

-14.921

-11.795

Verkopen restaurant
Kostprijs verkopen restaurant
BRUTOWINST RESTAURANT
brutowinst in %
Tentenverhuur
Overnachtingen
Verhuur lodges
Diverse verkopen
TOTAAL OPBRENGSTEN ETHIOPIË
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OMSCHRIJVING

WERKELIJK

PLANNING

2011

2012

2013

2014

2015

Vaste donateurs (wel machtiging)
Vaste donateurs (geen machtiging)
Eenmalige/incidentele donateurs
Subsidies
Acties particulieren
Benefiet
Kalenderactie
Kerststukjesactie
Markten
Sponsoring
Overig
Rente
Streekrekening/bedrijven
Koersverschillen
Kasverschillen
OPBRENGSTEN NEDERLAND

6.276
2.698
1.194
1.420
-75
1.060
297
1.721
74
166
-247
194
14.777

5.950
2.800
1.000
3.000
750
800
250
10.000
100
150
24.800

5.600
2.400
300
5.000
600
800
250
600
100
50
2.000
17.700

4.900
2.200
3.000
2.000
12.100

4.000
2.300
3.000
9.300

RESULTAAT TOTAAL (ETH + NL)

-4.469

8.715

11.732

-2.821

-2.495

KAS BEGIN JAAR

15.269

10.361

17.583

10.015

1.829

-11.521
-162
4.282
-329

-7.189
-3.000
-1.300
-1.000
-2.889
-

-19.300
-2.300
-4.000
-8.000
-5.000
-

-15.000
-15.000
-

-5.000
-5.000
-625
-

INVESTERINGEN
Leercentrum
Restaurant/afvoer
3 lodges
Zonnepanelen en accu´s
Logistiek (internet, vervanging auto)
Beheerderswoning
Pilot herstel vegetatie/bosaanplant
MUTATIE LENING
MUTATIE VORDERINGEN
MUTATIE VOORRADEN
BESTEDINGEN SOCIALE DOELEN
Scholingskosten (opleidingscentrum)

-

-

-

-

-1.000

Leerwerkplek

-

-

-

-

-750

Ondersteuning management tbv opleiding

-

-

-500

-550

-900

Beheerfonds G.D.B.

-

-

-

-

-

10.361

17.583

10.015

1.829

1.094

KAS EINDE JAAR
11887
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