FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019
ALGEMEEN
Wat zijn de grootste inkomsten en uitgaven van 2019? En wat zijn de grootste
verschillen ten opzichte van 2018? Als eerste is het goed om te melden dat de
uitgaven voor 81,8 % besteed zijn aan de projecten (vakopleidingen en de
zomerprojecten). Daarmee vallen we wederom binnen de ANBI voorwaarden wat
betreft overhead. De stichting is ook financieel gezond gebleven.

WAT OPVALT
Als we naar de zomerprojecten kijken, zien we een stijging van de inkomsten als
uitgaven t.o.v. 2018. We hebben 4 zomerprojecten uitgevoerd, één meer dan in
2018. We zien een verdubbeling van de inkomsten alsmede de uitgaven bij de
zomerprojecten.
Hieronder zijn inkomsten en uitgaven van de projecten weergegeven:

Zomerprojecten 2019
Zomerprojecten algemeen
Uganda Care for Others
Ghana Royal School
Ghana Bokemei
Suriname Una Pikin
Subtotaal
Liberia (hulp bij brand)
Vakopleiding Nepal
Totaal alle projecten

In
2.905,00
2.548,50
1.050,00
1.900,00
1.800,00
7.403,50

Uit
2.937,26
3.720,00
2.054,67
2.916,70
2.660,00
14.288,63

Saldo
32,26
1.171,50
1.004,67
1.016,70
860,00
4.085,13

723,71
0,00

915,00
853,80

191,29
853,80

10.927,21

16.057,43

5.130,22

Bij het kopje donaties valt op dat we 50% minder inkomsten noteren. Ons idee is dat
de aandacht voor ons jubileum in 2018 extra donaties heeft opgeleverd. Kijkend naar
2017 zien we een daling van 15% aan donaties.

Hoofdsponsor:

Donaties 2019
5 euro actie
Meubelverkoopactie
Brandhout
Overige donaties
Totaal

2019
€ 300,00
€ 375,00
€ 0,00
€ 4.091,37
€ 4.766,37

2018
€ 285,00
€ 1.280,00
€ 35,00
€ 7.414,83
€ 9.014,83

In 2019 hebben we gelet op de algemenen kosten die de stichting maakt. We
hebben een analyse gemaakt van onze uitgaven en gekeken welke nu echt nodig
zijn. Uit die analyse kwam naar voren dat we (pr-) activiteiten slimmer kunnen
inzetten en daardoor ook minder PR materiaal nodig hebben. Dit heeft geresulteerd
in een vermindering van onze overhead kosten en PR uitgaven.
Ieder jaar in september staan wij samen met het HMC op het festival Ambacht in
Beeld in Amsterdam. We krijgen een bijdrage van alle verkochte houtworkshops die
we geven. We kwam er achter dat de bijdrage van 2018 niet overgemaakt was. Dit
is rechtgezet en hierdoor zien we hogere inkomsten bij het kopje PR.
Het jaar hebben we afgesloten met een negatieve balans € 1.465,94 met name door
de extra uitgaven bij de zomerprojecten. We blijven een financieel gezonde stichting.

Inkomsten en uitgaven 2019

2019 IN

2019 UIT

2018 IN

2018 UIT

Zomerprojecten

€ 10.927,21

€ 15.203,63

€ 5.560,00

€ 7.988,50

Vakopleidingen

€ 0,00

€ 853,80

€ 0,00

€ 100,00

€ 4.766,37

€ 0,00

€ 9.014,83

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.470,05

€ 0,00

€ 2.269,73

€ 792,78

€ 419,82

€ 367,00

€ 3.215,65

€ 16.481,36

€ 17.947,30

€ 14.941,83

€ 13.573,88

Inkomsten en donaties
Overheadskosten VMM*
PR

TOTAAL

Jaarsaldo

-

€ 1.465,94

€ 1.367,95

(* De overheadkosten = saldo pr en overhead, zijn 8,2 % van de totale uitgavenen valt binnen de ANBI voorwaarden)

Kasoverzicht 2019

Saldo lopende rekening 31/12/2019

€

1.722,44

In kas 31/12/2019:

Saldo spaarrekening 31/12/2019

€ 28.246,27

€ 29.968,71

€ 31.434,65

In kas volgens FA:

Jaarsaldo 2019

€ 1.465,94

€ 29.968,71

KASVERSCHIL

€ 0,00

In kas 01/01/2019

