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Beknopt financieel jaaroverzicht 2020 
 

 

 

Saldo 1-1-2020 = 5610,11 Saldo 31-12-20 = 5740,85 
 

 

INKOMSTEN: 

 

3290.-    Ontvangen sponsorgelden  

1494     0ntvangen giften  

         

________+ 

4784   totaal inkomsten 2020 

 

 

           

UITGAVEN: 

 

3190,-     uitgekeerde sponsorgelden project King's Kid Academy  

    50,-  uitgekeerd schoolgeld Kleuterproject New Jeshwang 

  224  Bekostiging vervoer goederen  

  145,-  Uitgekeerd t.b.v. lunchproject   

  396,83 hulpgoederen  

  265,97     bankkosten 

    31,46 kosten website 

  350  huur huis Mariama  

________ + 

4653,26  totaal uitgaven in 2020  

 

 

 

4784    totaal inkomsten 

4653,26   totaal uitgaven  

________  _ 

  130,74 

5610,11   debet saldo per 01-01-2020  

________ + 

5740,85   debet saldo per 31-12-2020  

 

 

 

-Er zijn geen heel grote verschillen ten opzichte van de begroting voor 2020.  

 

-Alleen de hulpgoederen zijn het dubbele van wat begroot was i.v.m. de extra pakketten 

(rijst, pasta, hygiënemiddelen e.d) die we door de coronacrisis hebben verstuurd.   

 

-De huur van Mariama is 50 euro meer omdat we deze met Western Union hebben 

overgemaakt =>bankkosten en kosten voor Ansu om het bedrag naar de huisbaas te 

brengen.  

 

-Verder zijn er iets meer sponsorgelden ontvangen dan begroot en daadwerkelijk 

uitgegeven. Dat komt omdat veel sponsors wiens kind van school af is, toch blijven 

doorbetalen. Hiervan kunnen we ook het volledige bedrag bekostigen dat we tekort 

komen aan het schoolgeld van 120 euro per jaar per leerling (dat ligt inmiddels een stuk 

hoger) 



    Begroting 2021 
 

 Verwachte 
inkomsten: 

 Verwachte 
uitgaven: 

    

Debetsaldo 01-01-2021 5740  
 

  

Sponsorgelden  
 

2870 Project:  
Sponsoring kids KKA 

        2840 

               

Giften bankkosten e.d.   250 Bankkosten e.d.           250 

  Website              30 

Giften algemeen   600* Project:  
vervoer goederen 

          200 

  Project:  lunches voor 
armste sponsorkids  

          150 

  hulpgoederen  
 

          300 

  Huisvesting 
gehandicapten 

          350 
 

    

            

 
TOTAAL  
Verwacht  DEBET  

  
 9460 

 
TOTAAL  
Gepland  CREDIT 

          
        4120 

Verwacht debetsaldo 
per 31-12-2021 

inkomsten 9460 minus uitgaven 4120      =         5340 

 Waarvan gereserveerd 
voor 2022:  
 
 
 
 
 

Reserveringen  
Schoolgeld januari 2022 
Lunchproject 2e deel 
 
Betaling  huur Mariama 
2022 (voor nog 2 jaar) 
 
restant schoolkosten bij 
opheffing 2022 
 
restant lunchkosten 
 
 
Totaal reserveringen 
2021/2022: 
 

     
1360 sponsorkids 
     80 lunch 
       
 
   700  
 
    
 3500 
 
    300 
 
___________+ 
      
     
    5940 

  
 

 
5340-5940         = 

   
    -600**   

 
* naar beneden bijgesteld omdat enkele sponsors zich op ons verzoek hebben teruggetrokken 
** negatieve saldo van 600 euro wordt door inkomsten in de 1e helft van 2022 waarschijnlijk nog wel 
rechtgetrokken en anders leggen wij het verschil bij. 
 
 


