Stichting 'Kanjers van Kenia'
Cijfers periode 1 november 2017 - 31 december 2018
Staat van Baten en Lasten
(bedragen in euro)
2.11.2017 - 31.12.2018

Inkomsten
- Periodieke giften
- Eenmalige giften en ondersteuningen

6.915
5.876

Totaal inkomsten
Kosten
- Projectkosten: schoolfees
- Bestuurdersbeloningen
- Onkosten Bestuur
- Oprichtingskosten
- Portokosten
- Kosten drukwerk
- Bankkosten
- Kosten website

Toelichting

(1)
(2)
12.791

5.062
300
340
50
144
202
212

(3)
(4)
(4)

Totaal kosten

6.310

Saldo

6.481

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
Aangezien de Stichting 'Kanjers van Kenia' is opgericht aan het eind van 2017, is voor de jaarrekening
2018 een verlengd boekjaar toegepast.
(1) Periodeke giften
Deze post omvat de periodieke giften uit hoofde van toezeggingen die door middel van automatische
incasso worden geïnd.
(2) Eenmalige giften en ondersteuningen
Deze post omvat eenmalige giften en inkomsten van wervingsacties als de kerstmarkt van Rabobank
Katwijk en de ambassadeursbijdrage Rabobank.
(3) Projectkosten
De projectkosten omvatten met name de schoolfees, boeken en schoolkleding van de kanjers die
worden ondersteund. Deze kosten worden via de lokaal adviseur van de Stichting in Kenia betaald.
(4) Bestuurdersbeloningen en Onkosten Bestuur
Overeenkomstig hetgeen in de statuten is bepaald, worden geen bestuurdersbeloningen verstrekt. Wel heeft
de voorzitter in 2019 een onkostenvergoeding van 300 euro ontvangen voor de door haar gemaakte kosten
voor de Stichting in 2018.

Stichting 'Kanjers van Kenia'
Cijfers periode 1 november 2017 - 31 december 2018
Balans
31.12.2018

2.11.2017

Toelichting

(bedragen in euro)
ACTIVA

Vooruitbetaalde schoolgelden

3.113

1.

Banktoegoeden

3.668

-

Totaal activa

6.781

-

-

-

2.

PASSIVA

Eigen Vermogen
Reservering Projectkosten
Nog te betalen onkosten bestuur
Totaal Passiva

6.481

3.
3.

300

-

6.781

-

4.

Toelichting op de Balans
1. Vooruitbetaalde schoolgelden
Deze post betreft de schoolgelden voor 2019 voor de kanjers van de Stichting, die eind 2018 zijn betaald.
2. Banktegoeden
Dit saldo betreft het rekening courant saldo van de bankrekening van de Stichting bij de Rabobank.
3. Eigen Vermogen en Reservering Projectkosten
Eigen
Vermogen

Stand per 2.11.2017

Reservering
Projectkosten

-

-

Batig saldo 2.11.2017 - 31.12. 2018

6.481

-

Toevoeging aan Reservering Projectkosten

-6.481

6.481

-

6.481

Stand per 31 december 2018

Overeenkomstig het doel van de Stichting wordt het batig saldo in enig jaar toegevoegd aan de Reservering
Projectkosten ter dekking van de kosten van de lopende projecten in de komende boekjaren.
In december 2018 is van dit bedrag reeds € 3.113 besteed aan schoolgelden voor 2019.
4. Nog te betalen onkosten bestuur
Deze post betreft een vergoeding voor voorzitter voor de door haar gemaakte onkosten in 2018.
5. Leningen van Bestuurders
De voorzitter heeft in januari 2018 een kortlopende lening van € 2.000 verstrekt aan de Stichting ter dekking
van de opstartkosten. Op deze lening werd geen rente geheven en de lening is in januari en februari 2018
terugbetaald.

