
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 
ALGEMEEN 
Wat zijn de grootste inkomsten en uitgaven van 2017? En wat zijn de grootste 
verschillen ten opzichte van 2016? Als eerste is het goed om te melden dat de 
uitgaven voor 81,0 % besteed zijn aan de projecten (vakopleidingen en de 
zomerprojecten). Daarmee vallen we wederom binnen de ANBI voorwaarden wat 
betreft overhead. De stichting is ook financieel gezond gebleven. Door de buffer 
van rond de 30.000,- weten we dat we ook zonder inkomsten nog 1 a 2 jaar door 
kunnen met het uitvoeren van de zomerprojecten.  
 
SPECIFIEK 
We hebben in 2017 een terugloop gezien in het aantal deelnemers dat mee gaat 
me de zomerprojecten. Deze terugloop in deelnemers is zichtbaar in de inkomsten 
en uitgaven onder het kopje Projecten. Waar we vorig jaar 30.000 euro hebben 
uitgegeven bij de zomerprojecten is dit bedrag gehalveerd in 2017.  
Op het gebied van de langlopende projecten hebben we als bestuur besloten om 
ons te richten op visie- en product ontwikkeling. De uitgaven zijn enkel ontwikkel 
kosten en geen uitgaven ter plekke op een lang lopend project.  
 
Hieronder zijn inkomsten en uitgaven van de projecten weergegeven: 
 

Zomerprojecten 2017      In            Uit                Saldo 
Zomerprojecten algemeen 3.600,00   3.665,93      65,93 
Nepal        689,20   2.102,75 1.413,55 
Guinea   1.250,00   2.130,00     880,00 
Uganda Rainbow HoH 2.000,00   2.458,51    458,51 
Uganda Mirembe  1.200,00     1.918,00    718,00 
Tanzania          0,00      500,00         500,00 
Kenia    2.742,35   2.280,00          462,35 
Subtotaal            11.481,55     15.055,19 3.573,64 
 
Vakopleidingen                     0,00      700,00    700,00  
 
Totaal alle projecten          11.481,55     15.755,19 4.273,64 
 
 

 
 
 
 

DONATIES 
In 2017 zijn er lichte verschuivingen te zien in de donaties ten opzichte van 2016. 
De opbrengst van sponsoracties is met 18% gestegen. Individuele en eenmalige 
donaties zijn gestegen terwijl de 5 euro actie 30% minder heeft opgebracht. Wilma 
Dierx heeft een meubelveilig actie gehouden dat 550 euro extra heeft opgebracht. 
De postzegelactie van 2016/2017 is verwerkt in de PR kosten en staan niet 
vermeld in dit donatie-overzicht.  
 
Hieronder zijn de donaties weergegeven: 
 
Donaties 2017          2016          2017 
5 euro actie       € 365,00    € 245,00  
Ambacht in beeld      € 300,00        € 0,00 
Meubelverkoopactie      € 155,00    € 550,00 
Overige donaties             € 3.961,25 € 4.854,67 
Totaal               € 4.781,25 € 5.649,67 
 
De conclusie is: we zijn en blijven een financieel gezonde stichting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(foto: ambacht in beeld 2017)  
 



 

Inkomsten en uitgaven 2017 2017 IN 2017 UIT 2016 IN 2016 UIT  
 

Zomerprojecten € 11.481,55     € 15.055,19 € 27.889,01  € 30.866,71 

Vakopleidingen € 0,00  € 700,00 € 405,42  € 3.465,50 

Inkomsten en donaties € 5.649,67 € 0,00  € 4.781,25  € 0,00  

Overheadskosten VMM* € 0,29 € 2.306,12  € 11,61 € 3.032,15  

PR € 2.400,00 € 1.386,67  € 1.720,50 € 3.081,75  

Rente € 0,00  € 0,00 € 35,19  € 0,00 

 

TOTAAL 

 

€ 19.531,51  

 

€ 19.447,98  

 

€ 34.842,98  

 

€ 40.446,11  
 

Jaarsaldo € 83,53  - € 5.603,13  

(* De overheadkosten = saldo pr en overhead, zijn 11,9 % van de totale uitgavenen valt binnen de ANBI voorwaarden) 

  

 	
 

Kasoverzicht 2017   
 

Saldo lopende rekening 31/12/2017     €      998,50   In kas 31/12/2017: 

Saldo spaarrekening 31/12/2017          € 29.068,20  € 30.066,70 
 

In kas 01/01/2017 € 30.358,99 In kas volgens FA: 

Jaarsaldo 2017  € 83,53 € 30.442,52 

 

KASVERSCHIL 

 

- € 375,82 

 


