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Wortmanstraat 290
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bestuursleden
voorzitter: G. Schutte

secretaris: N. Seegers

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

Activa

Bankrekening SNS

Spaarekening SNS

Eurorekening Gambia

Contanten Gambia 6MD =
Totaal liquide middelen

31-12-2019 31-12-2018

€ 4.183,07 €2.174,94

€.7.695,34 € 3.393,22

€ 90,87 € 933,37

€ 245,59 € 1.163,70

€12.214,97 € 7.665,19

Passiva

Gift Schipperskerstfeest 2015

Gift toiletten Batokunku Nursery School

Rest tegoeden WGF

Reisgeld Sulayman Banda

Project Sittanunku

€379,14

€ 392,11

€ 35,00

€927.,86

€ 25.76

€ 4,695,52

€ 5.074,66 € 1.375,73

Staat van baten en lasten

lnkomsten 2019

Sponsorprogramma

Sponsorprogramma WGF

Salfo Learning Centre

Bijdrage bankkosten

Rente Spaarrekening

Donaties en giften

Collecten CGK Zwolle

Giften voor speciale asties

Giften Sittanunku project

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

Giften van andere organisaties

Onderwijsfonds
Gift voor kantoorkosten

Giften m.b.t. Harr Saidy

Gift voor verzendkosten

€ 5.287,50

€ 434,50

€ 5.298,75

€2-14!,AO

€ 180,00

€714,26€ 229,50

€2,77
€ 1.682,15

€"7.216,87

€ 2.130,15

€LA78,44
€ 232,50

€ 6.474,L0

€ 1,901,68

€ 250,00

€ 700,00

€ 500,00

€ 100,00

€ 100,00

€18.878,42

€ 2.695,09

€ 360,00

€ 593.50

€ 14.923,69

Verzendkosten

Uitgaven 2019
€ 390,29 € 1.050,72

Sb



Bankkosten

Drukwerk en reclame

U itgaven sp0nsorprogra mma

Uitgaven sponsorprogramma WGF

Uitgaven Salfo Learning Centre

Contributie Partin

Batoku nku maandelijkse ondersteu ning va n gift
Project Sittanunku Health Center
Uitgaven Harr Saídy

Uitgaven specifieke acties

U itgaven van gíften/bijdragen

Autokosten, telefoon enz. Gambia

Datum goedkeuring jaarrekening : 2A2O

€.294,34 € 191,38

€ 4.365,09

€978,22
€90,7L
€ 60,00

€.1.779,59

€ 907,1_g

€ 16,00

€4.217,70
€.7.278,14

€ 191,05

€ 60,00

€1.Q71,96

€ 79,88

€ 931,30

€ 1.245,38

€ 10.146,91

Toelichting op de balans

Onrdat enkele sponsors gestopt zijn en het moeilijk is orn nieuwe sponsors te vinden,
heeft het krestuur besloten een Onderwijsfonds op te zetten, zodat kinderen die in het
sponsorprogramma zitten, toch hun opleiding af kunnen maken.
Van een school ontvingen we een bedrag van een actie die gehouden was in het kader
van hun jubileumviering. Besloten is om deze gift te reserveren voor het Onderwijsfonds

De toenemende werkzaamheden nemen veel tijd van de olaatselijke vrijwilliger Amadou.
Op de dagen dat hijvoor de stichting 4Gambia actief is, is het voor hem níet mogelijk om
voor zichzelf en zijn gezin een inkornen te verwerven. Het bestuur heeft besloten om het
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.

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 b'rjkomende 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.
ln de praktijk blijkt de benaming administratiekosten tot verwarring te leiden, hoewel
in de sponsorovereenkomst deze werkwijze wordt uitgelegd.

Projecten : Sponsorprogram ma

Sittanunku Health Center

€2.72A,24
€ 11.500,65
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