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BALANS

ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014

Vorderingen en overlopende posten

Vooruitbetaalde kosten € 218,00 € 405,50

Vorderingen: nog te ontvangen rente € 18,20 € 6,52

€ 236,20 € 412,02

Liquide middelen

Betaalrekening ING € 6.371,39 € 4.631,08

Betaalrekening ABN € 4.479,28 € 2.279,96

Spaarrekeningen € 4.279,39 € 5.255,71

€ 15.130,06 € 12.166,75

Totaal activa € 15.366,26 € 12.578,77

PASSIVA 31-12-2015 31-12-2014

Eigen vermogen/reserve € 10.611,73 € 12.210,93

Korlopende verplichtingen

Nog te betalen toegezegde projectkosten € 4.400,00 € 0,00

Nog te betalen pr kosten (nieuwsbrief) € 354,53 € 367,84

€ 4.754,53 € 367,84

Totaal passiva € 15.366,26 € 12.578,77
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RESULTATENREKENING

2015 2014

Opbrengsten

Particuliere giften € 8.774,33 € 7.563,99

Giften van bedrijven, instellingen en serviceclubs € 8.550,00 € 1.200,00

Bijdrage fondsen (zie toelichting) € 0,00 € 7.543,77

Rente inkomsten bank € 40,15 € 9,49

Totaal opbrengsten uit giften en donaties € 17.364,48 € 16.317,25

Projectuitgaven

Projectuitgaven (zie toelichting) € 16.554,50 € 12.097,80

Lokale organisatiekosten € 822,50 € 751,00

Totaal projectkosten € 17.377,00 € 12.848,80

Organisatiekosten

Kantoorkosten (bankkosten en lidmaatschap NGO) € 601,64 € 643,56

PR (drukwerk nieuwsbrief en website) € 574,75 € 769,56

Totaal organisatiekosten € 1.176,39 € 1.413,12

Resultaat boekjaar -€ 1.188,91 € 2.055,33



Toelichting 2015

In 2015 heeft Wilde Ganzen wederom bijdragen aan een project voor een bedrag van € 3321

Omdat deze organisatie gelden altijd rechtstreeks naar projectrekeningen in het buitenland 

boekt, zijn deze bedragen niet zichtbaar in onze jaarrekening. 

De hiermee gepaard gaande projectuitgaven zijn deels opgenomen in deze jaarrekening en 

bedroegen totaal € 11.055.

In de projectuitgaven is een bedrag van € 4.400 opgenomen voor door ons al toegezegde 

projecten die pas in 2016 worden uitbetaald. 

Een andere toezegging van € 7155 is hier nog niet opgenomen, omdat de gift/aanvulling van 

Wilde Ganzen nog niet bekend is.

Het negatieve resultaat wordt vanuit onze reserve aangevuld. 

Toelichting 2014

In 2014 is de bijdrage van Wilde Ganzen rechtstreeks naar onze rekening in Ghana 

overgeboekt en staat dus niet op deze jaarrekening vermeld. 

Dit bedrag was € 9.797

De hiermee gepaard gaande projectuitgaven zijn ook niet opgenomen in deze jaarrekening 

onder het kopje 'projectuitgaven'

De PR kosten vallen dit jaar relatief hoog uit omdat in 2014 de kosten van de nieuwsbrief 

in 2013 zijn betaald en verantwoord.

Het 'negatieve' resultaat in 2014 wordt veroorzaakt door het feit dat ontvangsten in 2013 zijn 

besteed in 2014. Hierdoor is er in 2013 op papier sprake van een overschot en in 2014 van een 

tekort.


