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Financieel verslag 2013 

Stichting Steunfonds Kenyaproject 

Rek. nr. NL45RABO0114818339  

 

 

Inkomsten: 

€   18.715,88  banksaldo 1-1-2013 

€   63.305,71  inkomsten (zie specificatie) 

========== 

€   82.021,59  Totaal 

 

 

Uitgaven: 

€   60.358.18  naar projecten in Kenia (zie specificatie) 

€     3.285,26  algemene uitgaven t.b.v. project (zie specificatie) 

€   18.378,15  banksaldo 31-12-2013 

========== 

€   82.021,59  Totaal 
 

 

Naast de hierboven genoemde inkomsten en uitgaven waren er separate uitgaven en giften voor 

het 25 jarig jubileum. De kosten van het jubileum bedroegen € 1.885,-, maar doordat de giften  

€ 2.575,- waren bleef er € 690,- over. Dit bedrag is toegevoegd aan de inkomsten.  
 

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

 

 

 

Inkomsten 2013:  

€   25.705,67  giften door particulieren 

€   29.514,40  giften door instellingen, bedrijven, NGO's 

€     4.944,63  winkeltje 

€        690,00  over van jubileum inkomsten 

€        116,01  rente 

========== 

€   60.970,71  Inkomsten 
€     2.129,55  kosten reizen voorzitter gesponsord door particulier 

========== 

€   63.305,71  Totale inkomsten 
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Algemene kosten / kosten t.b.v. Kenyaproject 2013:  

€       362,88  voorlichting (kopieën, foto’s, papier etc.) 

€       472,38  postzegels, telefoon naar Kenia, website etc. 

€       320,45  bankkosten/diversen (KvK, kliko etc.) 

========== 

€    1.155,71  Uitgaven / kosten (worden betaald uit winkelinkomsten) 

€     2.129,55  kosten reizen voorzitter gesponsord door particulier 

========== 

€     3.285,26  Totale algemene uitgaven 

 

 

Gestuurd voor projecten naar Kenia  

€     9.804,18 één jaar lokale salarissen voor 22 projectmedewerkenden 

€     2.016,00  auto-kilometers voor projecten in Kenia 

€   21.942,00  onderwijs voor kinderen van weduwen 

€     5.602,00  hutten/dakgoten/tanks 

€        620,00  micro financiering 

€     1.278,00  diverse kleine projecten 

€     4.334,00  watervoorziening en drainage 

€        588,00  staaroperaties/medicijnen 

€     6.928,00  aankoop grond en eetcafees 

€     4.280,00  ossen, ploegen, stallen 

€        159,00  winkeltje 

€     2.807,00  koeien en stallen  

========== 

€   60.358.18  Totaal naar Kenia 
 

De kosten van het Kenyaproject bedragen in % 
€ 1.155,71 / (€ 60.970,71/100) = 1,89%  

 

Dat het kostenpercentage zo laag is komt mede doordat: 

 de vrijwilligers vele kosten zelf betalen, 

 de reizen van de bestuursleden op eigen kosten plaatsvinden, 

 bedrijven ons gratis voorzien van voorlichtingsmateriaal  

 

 

 

 

 

Theo van den Bergh       Rentia Krijnen-Hendrikx 

Penningmeester       Voorzitter  

 

 

 

 
 

 

 

 


