FINANCIËLE JAARSTUKKEN
Boekjaar: 2021

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 16 maart 2022
Ondertekening:
Leny ten Hove-Buijze, voorzitter

Edwin Tijdeman, secretaris

Jannie de Raad-van Kleef, penningmeester

Beknopt financieel jaaroverzicht 2021
Saldo 1-1-2021 = 5740,85

Saldo 31-12-21 = 5115,36

INKOMSTEN:
2510.604,-

Ontvangen sponsorgelden
0ntvangen giften

________+
3114,totaal inkomsten 2021

UITGAVEN:
2580,110,50
145,191,59
290,94
31,46
390
________ +
3739,49

3114,3739,49
________ _
-625,49
5740,85
________ +
5115,36

uitgekeerde sponsorgelden project King's Kid Academy
Bekostiging vervoer goederen
Uitgekeerd t.b.v. lunchproject
hulpgoederen
bankkosten
kosten website
huur huis Mariama
totaal uitgaven in 2021

totaal inkomsten
totaal uitgaven
debet saldo per 01-01-2021
debet saldo per 31-12-2021

Inkomsten en uitgaven voor de sponsoring zijn lager dan begroot omdat 2 kinderen uit 1
gezin aan het begin van het nieuwe schooljaar verhuisd zijn.
Er is minder uitgegeven aan hulpgoederen en vervoer van goederen dan begroot
De huur van Mariama is 40 euro meer omdat we deze met Western Union hebben
overgemaakt =>bankkosten en taxikosten + gift voor Ansu om alle zaken ter plaatse
voor ons te regelen.

Begroting 2022
Verwachte
inkomsten:

Verwachte
uitgaven:

Debetsaldo 01-01-2022 5115
Sponsorgelden

10501

Giften bankkosten e.d.

200

Giften algemeen

50

Project:
Sponsoring kids KKA
Bankkosten e.d.
Website
Project:
vervoer goederen
Project: lunches voor
armste sponsorkids
hulpgoederen

300
30
100

Huisvesting
gehandicapten

7003

TOTAAL
Verwacht DEBET

6415

TOTAAL
Gepland CREDIT

Verwacht debetsaldo
per 31-12-2022

inkomsten 6415
minus

uitgaven 6415

1
2

3
4

47302

390
165

6415

=

0 euro4

sponsors met en zonder kind t/m juli 2022
in dit bedrag zijn ook de schoolfees verwerkt voor schooljaar 2023 t/m 2027 zodat elk
sponsorkind de gehele opleiding aan de King's Kid Academy af kan maken:
zie specificatie in de bijlage: Final Payment aug 2022 - July 2027
voor Mariama betalen we de huur voor 2 jaar vooruit via western union en met behulp van Ansu
in geval van debetsaldo wordt het restant voor de beëindiging van de stichting gestort naar een
andere stichting met vergelijkbaar doel. En in geval van creditsaldo legt fam. ten Hove-Buijze het
verschil bij

