Jaarrekening 2018 Stichting 4Gambia
Esdoornhof 11
8266 GB Kampen
RSIN n r. 854035709
KvK nr. 60729953
bestuursleden
voorzitter: G. Lagerburg-Schutte
secretaris: L. Altena
penningmeester: W.E. Brinksma-v.d. Kooij

Activa

31-12-2018

31-12-2017

Bankrekening SNS

€2.174,90

€1.751,42

Spaarekening SNS

€ 3.393,22

€ 588,96

Eurorekening Gambia
Contanten Gambia GMD =
Totaal liquide middelen

€ 933,37

€ 17,37

€ 1.163.70

€ 1.636.61

€ 7.665,19

€ 3.994,36

€392,11

€1.464,07

€ 35,00

€ 35,00

Passiva
Gift Schipperskerstfeest 2015
Gift toiletten Batokunku Nursery School
Rest tegoeden WGF

€922.86

Reisgeld Sulayman Banda

€ 25.76

€ 1.349,97

€ 1.524,83

Sponsorprogramma

€ 5.298,75

€ 5.550,00

Sponsorprogramma WGF

€ 2.141,00

Staat van baten en lasten
Inkomsten 2018

Salfo Learning Centre

€ 180,00

Bijdrage bankkosten

€ 214,26

€ 210,15

Donaties en giften

€ 2.130,15

€ 1.480,00

Collecten CGK Zwolle

€ 1.078,44

€ 765,74

€ 232,50

€ 260,00

Giften voor speciale acties
Overige giften particulieren

€ 277,50

Giften bedrijven

€ 400,00

Giften via derden (statiegeld, markten e.d.)

€ 2.695,09

€ 2.325,31

Giften van andere organisaties

€ 360,00

€ 250,00

Gift voor verzendkosten

€ 593.50

€ 175.00

€ 14.923,69

€ 11.693,70

€ 1.050,72

€ 533,60

€ 191,38

€ 293,60

Uitgaven 2018
Verzendkosten
Bankkosten

Drukwerk en reclame

€ 12,04

Uitgaven sponsorprogramma

€ 4.217,10

Uitgaven sponsorprogramma WGF

€ 1.218,14

Uitgaven Salfo Learning Centre

€ 4.542,59

€ 181,05

Uitgaven Kerr Ngornyan LBS
Contributie Partin
Batokunku maandelijkse ondersteuning van gift

€ 85,04
€ 60,00

€ 80,00

€ 1.071,96

€ 1.058,23

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

€ 1.484,32
€ 79,88

€ 19,24

€ 831,30

€ 1.614,19

€ 1.245.38

€ 3.795.73

€ 10.146,91

€ 13.518,58

Toelichting op de balans:
Teneinde de sponsoring te continueren heeft de stichting 4Gambia enkele kinderen van
de Wilco Gambia Foundation (WGF) overgenomen wegens opheffing van deze stichting.
WGF had een andere werkwijzedan de stichting 4Gambia. Er was een spaarpot voor elk kind
en dat bedrag is overgeheveld naar 4Gambia.
In 2018 is er een proef geweest om een leerling het Salfo Learnig Centre (SLC) te sponsoren.
Het gaat hier om volwassenen onderwijs en gaat per halfjaar.
De toenemende werkzaamheden nemen veel tijd van de plaatselijke vrijwilliger Amadou.
Op de dagen dat hij voor de stichting 4Gambia actief is, is het voor hem niet mogelijk om
voor zichzelf en zijn gezin een inkomen te verwerven. Het bestuur heeft besloten om het
volgend jaar bij projecten begeleidingskosten te begroten, waardoor Amadou een kleine
tegemoetkoming kan ontvangen. Met nadruk wordt vermeld dat dit geen loon is en de
werkzaamheden door Amadou nog grotendeels als vrijwilliger gedaan worden.
In het afgelopen boekjaar heeft de school in Batokunku nog een maandelijkse bijdrage
ontvangen. Vanwege het gegeven dat de gift die voor deze bijdrage bestemd was,
nagenoeg gebruikt is, vervalt in 2019 de bijdrage en wordt het restant van de gift toegevoegd
aan de algemene reserve.
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.
In de praktijk blijkt de benaming administratiekosten tot verwarring te leiden, hoewel
in de sponsorovereenkomst deze werkwijze wordt uitgelegd.
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