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bestuursleden

voorzitter: G. Lagerburg-Schutte

secretaris: L. Altena

penningmeester: W.E. Brinksma-v.d. Kooij

Activa 31-12-2016 31-12-2015

Bankrekening SNS
SpaarekeningSNS

Eurorekening Gambia

Kas

Totaal liquide middelen

€ 1.419,96
€ 1.066,88
€2.561,87

€0.00
€5.048,71

Passiva

Gift Schippers kerstfeest 2015

Reserves 2014 en 2015

Sponsorgeld Abdul Salam Demba 14-015

€2.522,30
€ 754,40

€ 177,05
€3.453,75

€ 754,40
€ 294,55

€ 1.048,95

Staat van baten en lasten

Inkomsten 2016

Sponsorprogramma

Bijdrage bankkosten

Donaties en giften

Gift Kerr Ngornyan LBS

Gift Schipperskerstfeest 2015

€ 6.875,00

€ 346,61
€6.412,84
€ 5.000,00

€2.522.30
€21.167,75

Uitgaven 2016

Verzendkosten

Bankkosten

Uitgaven sponsorprogramma

Uitgaven Kerr Ngornyan LBS

Uitgaven specifieke acties

Uitgaven van giften/bijdragen

Autokosten, telefoon enz. Gambia

€ 270,30
€ 297,29

€ 6.084,77
€5.021,06

€ 55,00

€2.670,48
€1.842.23

€16.241,13



Toelichting op de balans:

In het afgelopen boekjaar heeft de stichting 4 Gambia een Eurorekening geopend in

Gambia. De eerder gevolgde werkwijze om het benodigde geid in Gambia te krijgen was

tijdrovend en onzeker. Hoewel deze rekening kosten met zich meebrengt, wegen de

voordelen op tegen de nadelen.

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.

Alleen de vrijwillger in Gambia ontvangt een onkostenvergoeding voor de auto.

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

Muur Kerr Ngornyan Lower Basic School

Batokunku Nursery School

Datum goedkeuring jaarrekening: 17 juni 2017

Voorzitter: G. Lagerburg

Secretaris: L. Altena

Penningmeester: W. Brinksma


