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Financieel overzicht 2020 

Stichting Steunfonds Kenya Project 

Bekijk voor een gedetailleerde onderbouwing de jaarrekening 2020 
 

 

Inkomsten + bank- en kassaldo: 

€     8.767,42 bank- plus kassaldo 1-1-2020 

€   76.580,18 inkomsten ( zie specificatie)  

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

€   85.347,60  Totaal 
 

 

Uitgaven + bank- en kassaldo: 

€   65.294.67   naar projecten in Kenia (zie specificatie) 

€     2.342,69 algemene uitgaven t.b.v. project (zie specificatie) 

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

€            67.637,36 Uitgaven 

€   17.710,24 bank- plus kassaldo 31-12-2020 (zie opmerking bij N.B) 

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

€            85.347,60 Totaal 
 

 

N.B. Eind 2020 is er € 15.000,- ontvangen dat gericht is gegeven voor bestemmingen in 2021.  

Dat is de reden dat dit bedrag op 31 december nog op de rekening staat.  

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

 

Inkomsten 2020: 

€   27.576,00 giften door particulieren 

€   40.710,20 giften door fondsen, bedrijven en instellingen 

€     4.293,72  inkomsten winkeltje Duka matin, markten en acties 

€            0,26 rente 

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

€   72.580,18 Inkomsten  

€     4.000,00 reisfonds; separaat gesponsorde reiskosten door en voor bestuursleden  

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

€   76.580,18 Inkomsten totaal  

STICHTING STEUNFONDS "KENYA PROJECT" 

      
Secretariaat 
Bleekweide 1, 4874 MJ Etten-Leur 
06-22617917 ; b.g.g. 06-30311406 

Verkoop curiosa en tweedehands 

Stationsstraat 60    
4872 TD Etten-Leur 
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Algemene uitgaven 2020: 

€      699,29 wervingskosten  

€      275,34 kosten beheer en administratie (bankkosten € 155,39 en Partin € 60,-) 

€               192,40 exploitatie winkel (hoofdzakelijk stroomkosten en afvalcontainer) 

€       265,00  behoud CBF-keurmerk 

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

€   1.432,03 Dit bedrag wordt vanuit de winkelinkomsten betaald, niet uit giften  

€      910,66 reiskosten voor bestuursleden die naar Kenia gaan  

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

€   2.342,69 Totale uitgaven in Nederland 

  

 

Bestede gelden in Kenia:  

€    5.414,00  aankoop voedselvelden en eerste aanplant 

€    2.849,45  kippenfarm 

€       579,88  twee ezels plus kar 

€    4.404,82  verhuurbedrijven (zware tent met stoelen en tafels) 

€    2.881,55  motorboot met visnetten 

€    2.885,41  watervoorzieningen zoals; 6000-liter tanken, dakgoten met regentonnen 

€  14.476,49  hutten 

€    4.169,31  vee projecten (koeien, schapen, geiten en ezels) 

€  19.991,92  onderwijs / schoolfonds voor kinderen van weduwen  

€    3.425,78  noodhulp (wateroverlast en corona) 

€    2.817,02  één jaar lokale vergoedingen voor de twee hoofdcoördinatoren Anne en Norah 

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

€       140,67 bankrekeningkosten in Kenia voor de projecten voor Kisumu-Oost en -West 

€    1.258,37 vervoerskosten coördinatoren in Kenia om de weduwengroepen te begeleiden 

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

€          65.294,67   Totale uitgaven in Kenia 

 

 

De kosten van het Kenyaproject conform de officiële CBF berekening in % 
1,16% kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 

0,41% 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 hieronder). 

 bedrijven ons deels gratis voorzien van (voorlichtings) materiaal. 

 

Bestuursleden leggen zelf het benodigde geld in voor een reisfonds. Dat geld wordt ook alleen maar 

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. Dit jaar is dat veel 

omdat door het Corona virus er twee reizen niet zijn doorgegaan. 

 

 

Jet Moolenkamp      Theo van den Bergh          

 

Voorzitter       Penningmeester   
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