Jaarrekening 2017 Stichting 4Gambia
Esdoornhof 11
8266 GB Kampen
www.4gambia.nl
RSIN nr. 854035709
KvK nr. 60729953
bestuursleden
voorzitter: G. Lagerburg-Schutte
secretaris: L. Altena
penningmeester: W.E. Brinksma-v.d. Kooij
Activa
Bankrekening SNS
Spaarekening SNS
Eurorekening Gambia
Contanten Gambia GMD =
Totaal liquide middelen
Passiva
Gift Schipperskerstfeest 2015
Gift toiletten Batokunku Nursery School
Reisgeld Sulayman Banda

31-12-2017
31-12-2016
€ 1.751,42
€ 1.419,96
€ 588,96
€ 1.066,88
€ 17,37
€ 2.561,87
€ 1.636,61
€ 1.424,45
€ 3.994,36
€ 6.473,16

€ 1.464,07
€ 35,00
€ 25,76
€ 1.524,83

€ 2.522,30

€ 5.550,00
€ 210,15
€ 1.480,00
€ 765,74
€ 260,00
€ 277,50
€ 400,00
€ 2.325,31
€ 250,00
€ 175,00

€ 6.875,00
€ 346,61
€ 6.412,84

€ 2.522,30

Staat van baten en lasten
Inkomsten 2017
Sponsorprogramma
Bijdrage bankkosten
Donaties en giften
Collecten CGK Zwolle
Giften voor speciale acties
Overige giften particulieren
Giften bedrijven
Giften via derden (statiegeld, markten e.d.)
Giften van andere organisaties
Gift voor verzendkosten
Gift Kerr Ngornyan LBS
Gift Schipperskerstfeest 2015

€ 11.693,70
Uitgaven 2017
Verzendkosten
Bankkosten
Drukwerk en reclame
Uitgaven sponsorprogramma
Uitgaven Kerr Ngornyan LBS
Contributie Partin 2016/2017

€ 533,60
€ 293,60
€ 12,04
€ 4.542,59
€ 85,04
€ 80,00

€ 5.000,00
€ 2.522,30
€ 21.167,75

€ 270,30
€ 297,29
€ 6.084,77
€ 5.021,06

Batokunku maandelijkse ondersteuning van gift
Batokunku advies nieuwbouw en afwerking muur
Uitgaven specifieke acties
Uitgaven van giften/bijdragen
Autokosten, telefoon enz. Gambia

€ 1.058,23
€ 1.484,32
€ 19,24
€ 1.816,78
€ 3.795,73
€ 13.721,17

€ 55,00
€ 2.670,48
€ 1.842,23
€ 16.241,13

Toelichting op de balans:
Zoals te zien is zijn de uitgaven hoog. Er is dit jaar een fors bedrag besteed aan autokosten.
Deze zijn betaald uit de algemene middelen en zijn verantwoord op de balans. Reden is dat
de eerder aangeschafte auto veel mankementen vertoonde. Deze kon nog wel worden verkocht.
De nu aangeschafte auto was behoorlijk duurder, maar voor een goede voortgang van de
werkzaamheden is vervoer onontbeerlijk. Het bestuur heeft daarom besloten om
toestemming te verlenen voor de aanschaf.
In 2016 is een gift ontvangen van de collecte van het Schipperskerstfeest in Rotterdam.
Het bedrag van € 2522,30 werd bestemd om Batokunku Nursery School via een maandelijkse
bijdrage financieel te ondersteunen. De school heeft het geld gedeeltelijk besteed aan een
kleine toelage voor het personeel. De rest is besteed aan leermiddelen en kon er voor de
leerlingen iets extra worden gedaan bij het eind van het schooljaar.
Bij de berekening van de kosten in Gambia is uitgegaan van de officiële wisselkoers op
het moment dat de uitgaven geboekt zijn. Daardoor kan er sprake zijn van kasverschillen.
De bestuursleden en de administrateur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Stichting 4 Gambia stelt zich tot doel transparant te zijn over de besteding van het sponsorgeld
en giften. Daarom krijgen sponsors een gespecificeerde rekening. Daarop wordt vermeld
welk bedrag het sponsorkind ten goede komt en welke bijkomende kosten er zijn.
Overboekingen naar Gambia kosten geld en ook bij kasopname in Gambia worden
kosten in rekening gebracht. Deze zijn door de stichting benoemd als administratiekosten.
Projecten: Sponsorprogramma
Maandelijkse bijdrage Batokunku Nursery School
Datum goedkeuring jaarrekening: 8 mei 2018
Voorzitter: G. Lagerburg

Secretaris: L. Altena

Penningmeester: W. Brinksma

