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Financieel verslag 2014 

Stichting Steunfonds Kenyaproject 

Rek. nr. NL45RABO0114818339 
 

 

Inkomsten: 

€   18.378,15 banksaldo 1-1-2014 

€   65.061,84  inkomsten ( zie specificatie)  

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

€   83.439,99  Totaal 
 

 

Uitgaven: 

€   64.218.61   naar projecten in Kenia (zie specificatie) 

€     1.390,91 algemene uitgaven t.b.v. project (zie specificatie) 

€   17.830,47 banksaldo 31-12-2014 

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

€   83.439,99   Totaal 
 

 

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

(ver)nieuw(d) Keniawinkeltje. De kosten daarvan bedroegen  € 8.994,02 maar zijn volledig betaald 

uit giften die expliciet daarvoor gegeven waren.   

 

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

 

Inkomsten 2014: 

€   25.398,45 giften door particulieren 

€   36.362,46 giften door Fondsen, bedrijven en instellingen 

€     2.451,43  winkeltje (inkomsten zijn lager, door sluiting tijdens de verbouwing) 

€        163,31 rente 

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

€   64.375,65 Inkomsten  

€        686,19 kosten reizen voorzitter gesponsord door particulier  

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

€    65.061,84 Totale inkomsten 
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Algemene kosten / kosten t.b.v. Kenyaproject 2014: 

€      226,34 voorlichting (kopieën, foto’s, papier etc) 

€      311,92 postzegels, telefoon naar Kenia, website etc 

€      166,56 bankkosten / diversen 

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

€      704,72 uitgaven/kosten (worden betaald uit de winkelinkomsten) 

€      686,19 kosten reizen voorzitter gesponsord door particulier 

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

€   1.390,91 Totale algemene uitgaven  

  

 

Gestuurd voor projecten naar  Kenia:  

€    7.594,00  één jaar lokale salarissen voor 22 projectmedewerkenden  

€    1.112,83  auto-kilometers voor projecten in Kenia  

€  21.917,58  onderwijs voor kinderen van weduwen  

€    9.110,00  hutten / dakgoten / tanks 

€       269,00  micro financiering,   

€    1.411,35 diverse kleine projecten  

€    1.532,00 broodbakovens  

€       643,00 naaimachines 

€    1.895,85  staaroperaties / medicijnen / muskietnetten 

€  12.445,00  aankoop grond 

€    2.380,00  ossen, ploegen, stallen  

€         39,00  winkeltje  

€    3.869,00  koeien en stallen  

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

€          64.218.61   Totaal naar Kenia 

 

 

De kosten van het Kenyaproject bedragen in % 
€ 704,72 / (€ 64.375,65/100) = 1,09%  

 

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 (voorlichtings)materiaal. 

 

 

 

 

 

 

Theo van den Bergh      Rentia Krijnen-Hendrikx 

Penningmeester       Voorzitter 

 

 

 

 


