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BALANS

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015

Vorderingen en overlopende posten

Vooruitbetaalde kosten € 418,00 € 218,00

Vorderingen: nog te ontvangen rente € 3,72 € 18,20

€ 421,72 € 236,20

Liquide middelen

Betaalrekening ING € 0,00 € 6.371,39

Betaalrekening ABN € 15.000,05 € 4.479,28

Spaarrekeningen € 11.069,95 € 4.279,39

€ 26.070,00 € 15.130,06

Totaal activa € 26.491,72 € 15.366,26

PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015

Eigen vermogen/reserve € 24.091,72 € 10.611,73

Kortlopende verplichtingen

Nog te betalen toegezegde projectkosten € 2.400,00 € 4.400,00

Nog te betalen pr kosten (nieuwsbrief) € 0,00 € 354,53

€ 2.400,00 € 4.754,53

Totaal passiva € 26.491,72 € 15.366,26
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RESULTATENREKENING

2016 2015

Opbrengsten

Particuliere giften € 8.522,51 € 8.774,33

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

Bijdrage fondsen (zie toelichting) € 10.600,00 € 0,00

Rente inkomsten bank € 4,13 € 40,15

Totaal opbrengsten uit giften en donaties € 20.326,64 € 17.364,48

Projectuitgaven

Projectuitgaven (zie toelichting) € 4.980,21 € 16.554,50

Lokale organisatiekosten € 854,00 € 822,50

Totaal projectkosten € 5.834,21 € 17.377,00

Organisatiekosten

Kantoorkosten (bankkosten en lidmaatschap NGO) € 712,36 € 601,64

PR (drukwerk nieuwsbrief en website) € 300,08 € 574,75

Totaal organisatiekosten € 1.012,44 € 1.176,39

Resultaat boekjaar € 13.479,99 -€ 1.188,91



Toelichting 2016

Van de in 2015 al toegezegde projectuitgaven van € 4400 is in 2016 € 2000 uitgegeven. 

Het restant van € 2400 wordt  in 2017 besteed aan een project voor gehandicapten in 

Dambai in samenwerking met Wilde Ganzen. 

De aanvulling/gelden van Wilde Ganzen zijn niet in onze begroting zichtbaar en bedragen € 2667

In 2016 hebben we een bijdrage van € 8100 ontvangen van Stichting Horizon en een bedrag

van € 2500 van ASN Foundation. De uitgaven voor deze projecten worden in 2017 betaald. 

en zijn nog niet opgenomen onder de post 'nog te betalen/toegezegde projectuitgaven', omdat

deze bedragen nog niet exact bekend zijn. 

De ING rekening is in 2016 opgeheven om kosten te besparen. 

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. 


