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Activa 31-12-2021 31-12-2020

Bankrekening SNS 8.209,51€        € 4.867,46

Spaarekening SNS 15.698,84€     € 31.968,72

Eurorekening Gambia 2.532,77€        € 3.986,02

Contanten Gambia GMD = 8.073,29€        € 3.286,63

Totaal liquide middelen 34.514,41€     € 43.838,83

Passiva

Rest tegoeden WGF -€                  € 56,00

Project Sittanunku 1.038,58€        € 2.452,92

Erfenis J. de Niet € 40.872,92

Project Sare Wallom 1,99€                

Restant erfenis 33.872,92€     

Onderwijsfonds 950,00€           € 700,00

35.863,49€     € 44.081,84

Staat van baten en lasten

Inkomsten 2021

Sponsorprogramma 5.332,50€        € 4.987,50

Sponsorprogramma 2020/2021 1.008,25€        

Sponsorprogramma WGF 640,00€           € 596,50

Bijdrage bankkosten 135,00€           € 195,00

Rente Spaarrekening 0,12€                € 3,38

Donaties en giften 840,00€           € 812,07

Collecten CGK Zwolle 1.359,84€        € 1.337,72

Giften voor speciale acties € 1.470,00

Giften Sittanunku project

Giften via derden (statiegeld, markten e.d.) 1.248,37€        € 1.524,09

Giften van andere organisaties

Onderwijsfonds 250,00€           

Gift voor kantoorkosten 1.000,00€        € 500,00

Giften m.b.t. Harr Saidy

Gift voor verzendkosten 100,00€           

Giften Noodhulp 2.050,00€        

Erfenis J. de Niet € 40.872,92

13.964,08€     € 52.299,18

http://www.4gambia.nl/


Uitgaven 2021

Verzendkosten 855,10€           € 120,35

Bankkosten 605,83€           € 331,59

Automatisering 329,04€           € 499,00

Uitgaven sponsorprogramma 5.027,24€        € 5.434,46

           Uitgaven sponsorprogramma WGFUitgaven sponsorprogramma WGF 853,81€           € 736,86

Contributie Partin 60,00€             € 60,00

Project Sittanunku Health Center 1.414,34€        € 2.242,60

Project Sare Wallom 6.998,01€        

Uitgaven Harr Saidy 15,62€             € 152,18

Uitgaven specifieke acties € 1.222,54

Uitgaven coronahulp scholen incl. gift VSG € 3.121,77

Uitgaven Noodhulp storm 4.388,59€        

Uitgaven van giften/bijdragen 718,23€           € 1.829,08

Autokosten, telefoon enz. Gambia 2.445,35€        € 4.924,89

23.711,16€     € 20.675,32

Toelichting op de balans:

Omdat er soms sponsors stoppen en het moeilijk is om nieuwe te vinden, heeft het

bestuur in 2019 besloten een Onderwijsfonds op te zetten, zodat kinderen die in het

sponsorprogramma zitten, toch hun opleiding af kunnen maken. 

Er is in 2021 geen beroep op gedaan. Uit de reserves van het sponsorprogramma is het 

schoolgeld voor de kinderen zonder sponsor betaald. 

Het project voor schoon drinkwater bij een school in Sare Wallom was in 2020 al begonnen met

voorbereidende besprekingen. Deze hebben ertoe geleid dat in 2021 de plannen uitgevoerd

konden worden.

Het plan was een borehole met een elektrische pomp erop, zodat er vanuit een diepere laag

water opgepompt kan worden. Aangezien ook elektriciteit een probleem is in Sare Wallom

is er voor gekozen om een zonnepaneel te installeren om de benodigde stroom op te wekken.

Voor dit project is een bedrag van € 7000,00 uit de erfenis van dhr. J. de Niet gehaald.

Het project van de renovatie van een klniek in Sittanunku is afgerond. Wel is er nog hulp 

geboden om de kliniek operationeel te maken. Er is nog geld in kas om ook financiële hulp

te geven.

De kosten voor automatisering zijn gemaakt voor hulp bij het opzetten van een nieuwe website.

Verder kost de hosting jaarlijks een bedrag, dat eerder door de voorzitter zelf werd betaald. 

Aangezien de website van de stichting is, horen de kosten ook bij de uitgaven van de stichting.

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 externe 

administratiekosten. In de praktijk blijkt de benaming administratiekosten nog steeds  

tot verwarring te leiden, hoewel bij het aangaan van de sponsorovereenkomst deze werkwijze

wordt uitgelegd. 

Uit de cijfers is af te lezen dat de bankkosten gestegen zijn, terwijl de inkomsten uit de bijdrage

gedaald zijn. Dat is het gevolg van het besluit om de bijdrage voor de sponsors te verminderen.

Projecten: Sponsorprogramma

Project Sare Wallom

Sittanunku Health Center
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