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Beknopt financieel jaaroverzicht 2018

Saldo 1-1-2018: 7974,16

INKOMSTEN:

4810.-   Ontvangen sponsorgelden 
2056,85   0ntvangen giften 
    4,81  Rente zakelijke spaarrekening

________+
6871,66  totaal inkomsten 2018

          
UITGAVEN:

5640,-    uitgekeerde sponsorgelden project King's Kid Academy 1

  450,- uitgekeerd schoolgeld Kleuterproject New Jeshwang
  158,85 Bekostiging vervoer goederen 2

  234,- Uitgekeerd t.b.v. lunchproject 
    86,48  nuttig presentje voor sponsorkids
  252,70 hulpgoederen gehandicapten
  100 overige hulpgoederen 
  266,56    bankkosten
    31,46 kosten website
   768,30 onterecht ontvangen giften 3

________ +
7988,35,-  totaal uitgaven in 2018

6871,66  totaal inkomsten
7988,35  totaal uitgaven 
________  _
-1116,69
 7974,16  debet saldo per 01-01-2018 
________ +
6857,47  verwacht debet saldo per 31-12-2018 

6857,47  werkelijk saldo per 31-12-2018

1 Uitgekeerd bedrag is hoger dan het ontvangen sponsorbedrag omdat de stichting uit 
algemene middelen extra schoolgeld bijlegt voor de hogere klassen basisonderwijs en 
voor het Voortgezet Onderwijs
2 Het bedrag voor vervoer van goederen naar Gambia is veel lager dan begroot omdat er 
in 2018 geen schoolmeubilair is aangeboden
3 Dit zijn giften die binnen zijn gekomen voor een doel/project dat niet door onze 
stichting werd uitgevoerd, deze bedragen zijn derhalve teruggestort naar de gever



Begroting 2019

Verwachte
inkomsten:

Verwachte
uitgaven:

Debetsaldo 01-01-2019 6857,47

Sponsorgelden 3480* Project: 
Sponsoring kids KKA

        4370*

Project
Kleuters NJ

          150

Giften bankkosten e.d.   300 Bankkosten e.d.           300
Website             30

Giften algemeen 1250 Project: 
vervoer goederen

          400

Project:  lunches voor 
armste sponsorkids 

          220

hulpgoederen ter 
plaatse+ gehandicapten

          400

Huisvesting 
gehandicapten

          300

Nuttig presentje 
sponsorkids á 5 euro

          100

Project nader te 
bepalen in maart '19

        2500

TOTAAL 
Verwacht  DEBET 

 
11887,47 TOTAAL 

Gepland  CREDIT

         
        8770,-

Verwacht debetsaldo 
per 31-12-2019

inkomsten 11887 minus uitgaven 8770      =         3117,-

Waarvan gereserveerd 
voor 2020: 

Reserveringen 
Betaling januari 2020

Maart 2020 

Totaal reserveringen 
2020:

    1930 sponsorkids
        50 kleuters      
      100 lunch
      300 huisvesting  
         gehandicapten

   ___________+
        2380 ,-
     

Extra reserve 
2019/2020

3117-2380   =          737,-  

* situatie augustus 2019: 7 kinderen hebben de school doorlopen in juli 2019 en gaan van school af. 
   In deze begroting gaan we ervan uit dat de betreffende sponsors dan stoppen. 
   3 kinderen stromen in augustus  door van het basis naar het voortgezet onderwijs.
   Van de 11 studenten in het VO, wordt voor 6 dubbel betaald door sponsors en voor de overige 5   
   legt de stichting een bedrag van 120 euro per student per jaar bij. Ook voor de kinderen in de 



   hoogste klassen van het basisonderwijs legt de stichting geld bij (20 euro per kind per jaar). 


