STICHTING STEUNFONDS "KENYA PROJECT"
Mw. L. M. Heeren - van Nispen
Kerkstraat 53
4871 EB Etten-Leur
Tel:076 - 5020669 b.g.g. 06-30311406

Verkoop curiosa en tweedehands
Stationsstraat 60
4872 TD Etten-Leur

Financieel overzicht 2018
Stichting Steunfonds Kenya Project
Rek. nr. NL45RABO0114818339
Bekijk voor een gedetailleerde onderbouwing de jaarrekening 2018
Inkomsten + banksaldo:
€
10.364,38 bank- plus kassaldo 1-1-2018
€
75.161,49 inkomsten ( zie specificatie)
==============
€
85.525,87 Totaal
Uitgaven + banksaldo:
€
74.097.67 naar projecten in Kenia (zie specificatie)
€
6.601,42 algemene uitgaven t.b.v. project (zie specificatie)
==============
€
80.699,09 Uitgaven
€
4.826,78 bank- plus kassaldo 31-12-2018
===============
€
85.525,87 Totaal
===================================================================
Inkomsten 2018:
€
23.756,51
€
38.068,00
€
7.731,56
€
3,42
===============
€
69.559,49
€
602,00
€
5.000,00
===============
€
75.161,49

giften door particulieren
giften door fondsen, bedrijven en instellingen
inkomsten winkeltje Duka matin, markten en acties
rente
Inkomsten
giften voor het 30 jarig jubileumfeest te bekostigen
reisfonds; separaat gesponsorde reiskosten door en voor bestuursleden
Inkomsten totaal
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Algemene uitgaven 2018:
€
314,84
wervingskosten (zoals folders, papier, printerinkt, postzegels, nieuwsbrieven)
€
306,26
kosten beheer en administratie (o.a. bankkosten € 173,34 en Partin € 60,-)
€
277,65
exploitatie winkel (hoofdzakelijk stroomkosten en afvalcontainer)
===============
€
898,75
Algemene uitgaven (worden betaald uit de winkelinkomsten, niet uit giften)
€
573,92
Kosten voor 30 jarig jubileum (o.a aanschaf banner € 241,03)
€
84,67
behoud CBF keurmerk (vanuit eerder ontvangen gelabelde gelden)
€
5.044,08
reisfonds kosten voor bestuursleden die naar Kenia gaan (het meerdere dan
€ 5000,- komt uit eerder ontvangen gelabelde gelden)
===============
€
6.601,42
Totale uitgaven in Nederland

Bestede gelden in Kenia:
€
6.000,00
aankoop voedselvelden en eerste aanplant
€
1.095,23
kippenfarm
€
2.063,80
ploegbedrijven á 4 ossen, ploeg, juk en stal
€
4.347,95
verhuurbedrijven (zware tent met stoelen)
€
2.500,00
speciaal ontvangen gift voor 50 gehandicapte kinderen in tehuis Nyamonye
€
7.443,04
watervoorzieningen; herstel borehole, 6000 liter tanken, dakgoten / regentonnen
€
8.951,60
hutten
€
3.228,18
vee projecten: koeien, kippen en geiten
€
29.679,93
onderwijs / schoolfonds voor kinderen van weduwen
€
987,05
diverse kleinere ondersteuningen en een speciale gift voor medicijnen
€
2.844,04
hulp bij problemen guesthouse
€
243,94
beperkte ondersteuning bij voorzieningen veel al tijdens bezoek
€
2.893,87
één jaar lokale vergoedingen voor drie coördinatoren + pensioen oud-coördinator
Gaudencia
€
413,04
bankrekeningkosten in Kenia voor de projecten voor Kisumu Oost en West
€
944,40
vervoerskosten coördinatoren in Kenia om de weduwengroepen te begeleiden
€
461,60
exploitatie kosten van de projectauto in Kenia.
==============
€
74.097,67
Totale uitgaven in Kenia

De kosten van het Kenyaproject conform de officiële CBF berekening in %
0,79% kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving
0,38% kosten beheer & administratie / totaal lasten
Dat het kostenpercentage zo laag is komt mede doordat:
 de vrijwilligers vele kosten zelf betalen,
 de reizen van de bestuursleden op eigen kosten plaatsvinden (zie toelichting hier onder).
 bedrijven ons deels gratis voorzien van (voorlichtings)materiaal.
Ieder bestuurslid betaalt per jaar € 1.000,- aan een reisfonds. Dat geld wordt alleen gebruikt voor de
reiskosten van de bestuursleden die de projecten in Kenia bezoeken. Indien het niet geheel besteed is,
loopt het over naar het volgende jaar.

Luus Heeren- van Nispen
Voorzitter
E-mail : info@kenyaproject.nl
Bank: NL45 RABO 0114818339

Theo van den Bergh
Penningmeester
ANBI (RSIN): 805882662
t.n.v. Stichting Steunfonds Kenya Project

website: www.kenyaproject.nl
K.v.K. nr. 41107227

