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Financieel overzicht 2019 

Stichting Steunfonds Kenya Project 

Rek. nr. NL45RABO0114818339 

Bekijk voor een gedetailleerde onderbouwing de jaarrekening 2019 
 

 

Inkomsten + bank- en kassaldo: 

€     4.826,78 bank- plus kassaldo 1-1-2019 

€   74.806,40 inkomsten ( zie specificatie)  

==============    

€   79.633,18  Totaal 
 

 

Uitgaven + bank- en kassaldo: 

€   65.514.86   naar projecten in Kenia (zie specificatie) 

€     5.350,90 algemene uitgaven t.b.v. project (zie specificatie) 

==============    

€            70.865,76 Uitgaven 

€     8.767,42 bank- plus kassaldo 31-12-2019 

===============   

€            79.633,18 Totaal 
 

 

===================================================================   
 

 

Inkomsten 2019: 

€   39.901,99 giften door particulieren 

€   22.823,50 giften door fondsen, bedrijven en instellingen 

€     7.080,65  inkomsten winkeltje Duka matin, markten en acties 

€            0,26 rente 

===============    

€   69.806,40 Inkomsten  

€     5.000,00 reisfonds; separaat gesponsorde reiskosten door en voor bestuursleden  

===============    

€   74.806,40 Inkomsten totaal 
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Algemene uitgaven 2019: 

€      180,92 wervingskosten (postzegels en enveloppen o.a. voor de nieuwsbrieven) 

€      118,51 kosten beheer en administratie (bankkosten € 156,89 en Partin € 60,-) 

€               216,89 exploitatie winkel (hoofdzakelijk stroomkosten en afvalcontainer) 

===============      

€      516,32 Dit bedrag wordt vanuit de winkelinkomsten betaald, niet uit giften  

€       259,00  behoud CBF-keurmerk (vanuit eerder ontvangen gelabelde gelden) 

€   4.575,58 reiskosten voor bestuursleden die naar Kenia gaan  

===============     

€   5.350,90 Totale uitgaven in Nederland 

  

 

Bestede gelden in Kenia:  

€    5.389,81  aankoop voedselvelden en eerste aanplant 

€    1.223,56  kippenfarm 

€       706,68  ploegbedrijf  (4 ossen, ploeg, juk en stal) 

€    4.593,14  verhuurbedrijven (zware tent met stoelen) 

€    1.531,38  broodbakovens 

€    3.209,60  watervoorzieningen zoals; 6000-liter tanken, dakgoten met regentonnen 

€  10.686,61  hutten 

€    1.300,17  varkensfarm 

€    6.273,20  veeprojecten (koeien, schapen, geiten en ezels) 

€  25.628,83  onderwijs / schoolfonds voor kinderen van weduwen  

€       512,06  diverse kleinere ondersteuningen en een speciale gift voor medicijnen 

€         26,93  bijdrage aan guesthouse  

€    3.016,25  één jaar lokale vergoedingen voor de twee hoofdcoördinatoren Anne en Norah 

tevens klein pensioen voor de twee oud-coördinatoren Gaudencia en Florence 

€       401,94 bankrekeningkosten in Kenia voor de projecten voor Kisumu-Oost en -West 

€    1.014,70 vervoerskosten coördinatoren in Kenia om de weduwengroepen te begeleiden 

============== 

€          65.514,86   Totale uitgaven in Kenia 

 

 

De kosten van het Kenyaproject conform de officiële CBF berekening in % 
0,40% kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 

0,31% kosten beheer & administratie / totaal lasten 

 

De totale kosten bedragen dus minder dan 1% van de inkomsten 

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 hieronder). 

 bedrijven ons deels gratis voorzien van (voorlichtings)materiaal en dit jaar ook geld voor 

verwervingskosten. 

 

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 restant over naar het volgende jaar. 

 

 

 

Luus Heeren- van Nispen     Theo van den Bergh          

Voorzitter       Penningmeester   
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