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Beknopt financieel jaaroverzicht 2017
Saldo 1-1-2017:

7674,79

INKOMSTEN:
5040.4861,56
12,81

Ontvangen sponsorgelden1
0ntvangen giften2
Rente zakelijke spaarrekening

________+
9914,37

totaal inkomsten 2017

UITGAVEN:
6150,1100,700
318,363,89
239,02
450,262,63
31,46
________ +
9615,-

uitgekeerde sponsorgelden project King's Kid Academy3
uitgekeerd schoolgeld Kleuterproject New Jeshwang 4
Bekostiging vervoer goederen
Uitgekeerd t.b.v. lunchproject5
overige hulpgoederen
nuttig presentje voor sponsorkids
huisvesting gehandicapten6
bankkosten
kosten website
totaal uitgaven in 2017

9914,37
9615,00
________ _
299,37
7674,79
________ +
7974,16

totaal inkomsten
totaal uitgaven

7974,16

werkelijk saldo per 31-12-2017

1

debet saldo per 01-01-2017
verwacht debet saldo per 31-12-2017

120 euro lager dan begroot: 1 kind is niet gestart na de zondervakantie
Dit bedrag is inclusief 768,30 onterecht ontvangen giften
3
Door de stichting is uit algemene middelen 1110 euro extra aangewend omdat er
onevenredig veel sponsorkinderen gebruik maken van het veel duurdere VO.
4
Dit bedrag is lager dan begroot omdat kleuters die van school af gaan niet meer
vervangen worden door nieuwe kleuters i.v.m. noot 3
5
Kosten lunchproject lager dan begroot i.v.m. koerswijziging dalasi-euro
6
Huisvesting gehandicapten is vooruitbetaald t/m 11-06-2019
2

Begroting 2018
Verwachte
inkomsten:
Debetsaldo 01-01-2018

7974,16

Sponsorgelden

4320*

Giften bankkosten e.d.
Giften algemeen

TOTAAL
Verwacht DEBET
Verwacht debetsaldo
per 31-12-2018

300
1000

13594,16

Verwachte
uitgaven:

Project:
Sponsoring kids KKA
Project
Kleuters NJ
Bankkosten e.d.
Website
Project:
vervoer goederen
Project: lunches voor
armste sponsorkids
hulpgoederen ter
plaatse
Huisvesting
gehandicapten
Nuttig presentje
sponsorkids á 5 euro
terugstorting giften'17

inkomsten 13594 minus

TOTAAL
Gepland CREDIT
uitgaven 9808 =

Waarvan gereserveerd
voor 2019:

Reserveringen
Betaling januari 2019
Totaal reserveringen
2019

Extra reserve
2018/2019

3786-3500 =

6360*
550
300
30
900
400
500
---(is vooruitbetaald)
---(pas weer in 2019)
768
9808,3786,3200 sponsorkids
100 kleuters
200 lunch
_____+
3500,-

286,-

* 5 kinderen hebben de school doorlopen in juli 2018 en gaan van school af.
7 kinderen stromen door van het basis naar het voortgezet onderwijs.
In de begroting 4320 euro verwachte sponsorgelden en 6360 euro kosten sponsoring,
is er rekening mee gehouden dat de 5 sponsors mogelijk stoppen en de stichting voor 7 kinderen
extra gelden vrij moet maken voor het voortgezet onderwijs.

