
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 
ALGEMEEN 
Wat zijn de grootste inkomsten en uitgaven van 2016? Als eerste is het goed om te 
melden dat de uitgaven voor 89,2% besteed zijn aan de projecten (vakopleidingen 
en de zomerprojecten). Daarmee zijn de ANBI voorwaarden wat betreft overhead 
en PR kosten ruimschoots behaald.  
 
SPECIFIEK 
In 2016 is besloten om extra hulp te bieden aan het getroffen berggebied 
Sindupalchok in Nepal door de aardbeving van 2015. We zien dan ook dat de 
inkomsten vrijwel gelijk zijn gebleven in 2016 maar dat we meer hebben 
uitgegeven. De projecten in Nepal hebben geleid tot een negatief jaarsaldo van 
ruim 5 duizend euro. Dit was ingecalculeerd en is binnen het budget van maximaal 
7.500,- euro extra uitgave gebleven die we hier voor hadden geraamd. 
 
Wat opvalt zijn de PR uitgaven. Grotendeels komt deze verhoging door de 
Postzegelactie die een hogere uitgave tot gevolg heeft gehad. We hebben VMM 
postzegels laten maken met als doel de naamsbekendheid van de stichting te 
vergroten. Kosten van de postzegelactie: 1.945,- euro. Deze postzegels zijn 
verkocht en leverde een bedrag van 1.720,- euro op aan inkomsten. Niet alle 
postzegels zijn verkocht en de verwachting is dat in 2017 deze actie naar een 
positief saldo oploopt. Hieronder zijn inkomsten en uitgaven van de projecten 
weergegeven: 
 
Zomerprojecten 2016   In   Uit                           Saldo 
Zomerprojecten algemeen  8.049,26   2.911,21 
Nepal Sindupalchok 1+2  8.140,08 15.005,50 
Nepal Nuwakot   8.134,12   7.700,00 
UPCO Ghana    1.900,00   3.200,00 
Malawi     1.665,55   2.050,00                         . 
Totaal               27.889,01     30.866,71 2.977,70 
 
Vakopleidingen PEFO & BWW                405,42   3.465,50                         . 
 
Totaal alle projecten                         28.294,43 34.332,21  6.037,78 
 
 

 
 
 
DONATIES 
Het aantal donaties is in 2016 afgenomen. Het verschil lijkt groot maar dit komt 
omdat de donatie van het HMC (MBO vakschool voor opleidingen hout, meubel en 
interieur, onze hoofdsponsor) die in 2015 en in 2016 zes duizend euro bedroeg, nu 
anders is verwerkt in de cijfers. In 2015 is dit bedrag weergegeven bij de donaties 
wat in feite niet juist. De donatie van het HMC is een houtgeldbijdrage die de 
vakschool doneert voor de deelnemende HMC studenten. Daarom is de HMC 
bedrag dit jaar verwerkt bij de het kopje “zomerprojecten algemeen”.  
 
Alsnog zien we in 2016 een daling van het aantal donaties van ruim 4 duizend 
euro. Eigenlijk een halvering ten opzichte van 2015. De oorzaak ligt hem vooral in 
de grote donaties van 2015: de eenmalige actie van de Hogeschool van 
Amsterdam en het jubileum van Van Assem Interieurbouw waardoor we vier 
duizend euro extra binnen zagen komen op onze rekening. Ook al zijn we 
financieel gezond, als bestuur hebben we besloten om een vrijwilliger aan te 
trekken die de PR en sponsoring op zich kan nemen.  
 
Donaties 2016  
5 euro actie      365,00  
Ambacht in beeld     300,00 
Meubelverkoopactie     155,00 
Overige donaties  3.961,25 
Totaal                4.781,25 
 
We zijn en blijven ook in 2016 een financieel gezonde stichting. De extra uitgaven 
voor Nepal zijn beperkt gebleven en we houden een ruime financiële buffer.  
Wederom dank aan alle sponsoracties van onze deelnemers, vrijwilligers, vrienden 
en betrokken bedrijven rondom onze stichting. Dank jullie wel voor alle inzet en 
steun. 
 

 



 

Inkomsten en uitgaven 2016 2016 IN 2016 UIT 2015 IN 2015 UIT  
 

Zomerprojecten € 27.889,01  € 30.866,71 € 18.816,62 € 26.984,34 

Vakopleidingen € 405,42  € 3.465,50 € 1.778,82 € 3.523,71 

Inkomsten en donaties € 4.781,25  € 0,00  € 14.965,31 € 0,00 

Overheadskosten VMM* € 11,61 € 3.032,15  € 0,00 € 2.333,44 

PR € 1.720,50 € 3.081,75  € 0,00 € 503,41 

Rente € 35,19  € 0,00 € 245,01 € 0,00 

 

TOTAAL 

 

€ 34.842,98  

 

€ 40.446,11  

 

€ 35.805,76 

 

 € 33.344,90 
 

Jaarsaldo - € 5.603,13  + € 2.460,86  

(* De overheadkosten = saldo pr en overhead, zijn 10,8 % van de totale uitgavenen valt binnen de ANBI voorwaarden) 

  

 	  
 

Kasoverzicht 2016   
 

Saldo lopende rekening 31/12/2016     €   2.326,27   In kas 31/12/2016: 

Saldo spaarrekening 31/12/2016          € 28.067,91  € 30.394,18 
 

In kas 01/01/2016 € 35.942,25 In kas volgens FA: 

Jaarsaldo 2016 - € 5.603,13 € 30.339,12 

 

KASVERSCHIL 

 

+ € 55,06 

 


