
Balans per 31 december 2015

2014 2014

Activa € € € Passiva € €

Vlottende activa Eigen vermogen

Vordering Wilde Ganzen 0.00 0.00 Vrije resreve -4690.73 8288.83

Liquide middelen
Kortlopende schulden en vooruitontvangen

ING/Postbank 224.23 1944.05

kruisposten 2448.66 1945.45 Wilde Ganzen 11711.21 2106.89

Standard Chartered 6749.43 8908.06 Nog te betalen 2401.84 2401.84

9422.32

9422.32 12797.56 9422.32 12797.56



Staat van Baten en Lasten
over de periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2015

vorig boekjaar
Baten € €
Subsidie 0.00 0.00

Giften en schenkingen 11469.00 6235.00

Benefiet en promotie akties 1940.00 557.00

Som der baten 13409.00 6792.00

Lasten
Kosten akties 125.77 157.49

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten 14656.11 9390.09

Tickets na eigen bijdrage 0.00 0.00

Lokaal transport personen 558.33 388.83

Transport goederen 7868.33 4781.67

Administratieve kosten 931.10 68.10

Bank- en valutakosten 1870.59 546.05

Overige kosten 378.33 1113.83

Som der lasten 26388.56 16446.06

Resultaat -12979.56 -9654.06



Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten
2015

Benefiet  en promotie akties
Dam tot Dam loop 1940.00

Overige acties 0.00

1940.00

Kosten akties
Dam to Dam loop 125.77

Overige acties 0.00

125.77

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten
School onderhoud 2968.00

Schoolbenodigdheden 0.00

Salaris docenten 3000.00

Opleiding docenten 0.00

Bouw school Coba Junction 8688.11

Overige lokale kosten Sierra Leone 0.00

Overige aankopen 0.00

14656.11

Transport goederen
Transport materiaal Coba Junction 7868.33

7868.33

Administratieve kosten
Webpage 68.10

Kommunikatie 363.00

Rapportage Ebola informatie 500.00

931.10



Toelichting algemeen

Financiëel
In het financiëel overzicht van zowel 2013 als 2014, alsmede op onze site, is gemeld dat wij een
overeenkomst hebben gesloten met De Wilde Ganzen. Hierin werd overeengekomen dat De Wilde
Ganzen ons schoolprojekt in Coba Junction zullen gaan steunen onder diverse voorwaarden.
Deze voorwaarden en de besteding van de gelden dienen achteraf te worden verantwoord,
waarna bij goedkeuring, de bijdrage van De Wilde Ganzen definief wordt toegekend.
Op het bedrag dat wij vóór 6 juni 2014 hebben ingezameld via de bankrekening van De Wilde
Ganzen wordt een voorwaardelijke premie gegeven van 55%. Het ingezamelde bedrag en de
premie dienen binnen één jaar gebruikt te worden om het projekt uit te voeren en er dient een
eindverantwoording te worden opgemaakt.
In verband met de bouwstop vanwege de Ebola crisis hebben wij uitstel gekregen tot juni 2016.
Het bedrag dat in 2013 en 2014 via De Wilde Ganzen is ingezameld bedraagt € 21.293,11.
Dit bedrag is ook verantwoord in de financiële verslagen.
De premie van De Wilde Ganzen wordt verantwoord zodra deze definitief goedgekeurd is.
In de balans per eind 2014 staat een schuld aan De Wilde Ganzen. Dit is het bedrag dat reeds
aan onze zusterorganisatie in Sierra Leone is uitbetaald van de niet "verdiende" premie.
De Wilde Ganzen heeft in 2014 en 2015 € 33.004,32 uitbetaald op de rekening van de Standard
Chatered Bank in Freetown. Dit is dus inclusief het bedrag wat door ons was ingezameld.
Onze eindrapportage is op 6 juli 2016 naar de Wilde Ganzen verzonden en op 7 juli is de ontvangst
bevestigd. Op dit moment wachten wij op de definitieve toekenning van de bijdrage.
Naast de bijdrage van de Wilde Ganzen hebben wij ook nog een bijdrage gekregen van € 3.000
van een particuliere stichting, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Ook diverse particulieren en
enkele bedrijven hebben ons gesteund.
In september 2015 is de bouwvan de school hervat. In februari 2016 was de school vrijwel klaar,
maar de laatste werkzaamheden moesten nog plaatsvinden vlak voor de opening begin mei 2016.


