
Balans per 31 december 2016

2015 2015

Activa € € € Passiva € €

Vlottende activa Eigen vermogen

Nog te verrekenen 737,24 0,00 Vrije resreve 1049,85 -4690,73

Liquide middelen

Kortlopende schulden en vooruitontvangen

ING/Postbank 94,83 224,23

Kruisposten 2448,66 Wilde Ganzen 0,00 11711,21

Standard Chartered 217,78 6749,43 Nog te betalen 0,00 2401,84

312,61

1049,85 9422,32 1049,85 9422,32



Staat van Baten en Lasten 

over de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016

 vorig boekjaar

Baten € €

Subsidie Wilde Ganzen 11.711,21 0,00

Giften en schenkingen 8.278,50 11.469,00

Benefiet- en promotie-acties 1.836,00 1.940,00

Opbrengst verkoop stieren 916,67

Som der baten 22.742,38 13.409,00

Lasten

Kosten acties 135,92 125,77

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten 9.934,99 14.656,11

Tickets na eigen bijdrage 994,48 0,00

Lokaal transport personen 1.120,00 558,33

Transport goederen 3.166,67 7.868,33

Administratieve kosten 520,00 931,10

Bank- en valutakosten 328,74 1.870,59

Overige kosten 801,00 378,33

Som der lasten 17.001,80 26.388,56

Resultaat 5.740,58 -12.979,56



Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten
2016

Benefiet  en promotie akties

Dam tot Dam loop 1836,00

Overige acties 0,00

1836,00

Kosten akties

Dam to Dam loop 135,92

Overige acties 0,00

135,92

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten

Schoolonderhoud 289,00

Schoolbenodigdheden 3334,00

Salaris docenten 3765,00

Bouw school Coba Junction 1466,66

Overige lokale kosten Sierra Leone 0,00

Opening school Coba Junction 1080,33

Overige aankopen 0,00

9934,99

Transport goederen

Transport materiaal Coba Junction 3166,67

3166,67

Administratieve kosten

Website 0,00

Communicatie 520,00

520,00



Toelichting algemeen

Financieel

Opening school in Koba Junction op 5 mei 2016

In mei 2016 hebben we eindelijk en feestelijk de school in Koba Junction kunnen openen.

Nadat de bouw lange tijd stil lag, wegens de Ebola uitbraak en het regenseizoen, is de  school

eindelijk in gebruik genomen. (zie ook onze Facebook pagina)

Na een uitgebreide rapportering aan de Wilde Ganzen is ons project goedgekeurd en de

voorwaardelijke subsidie definitief toegekend. Dit is verwerkt in de cijfers.

In 2016 zijn wij een overeenkomst aangegaan met AgroVentures. AgroVentures is een bedrijf      

dat zaaigoed voor landbouwgewssen produceert en verkoopt aan boeren in Sierra Leone.             

Ook biedt AgroVentures microfinanciering, inkoopgaranties en cursussen.                  

In de overeenkomst die wij met AgroVentures gesloten hebben, is afgesproken dat het                       

bedrijf de communities van Heremakono en Foronaya zal ondersteunen bij het verbeteren en                     

begeleiden van zaai- en oogsttechnieken met beter zaaigoed. Op deze manier zullen de 

opbrengsten van de grond verbeteren, waardoor men meer producten kan oogsten voor eigen 

gebruik en verkoop aan derden. 

Tevens is afgesproken dat AgroVentures de salarisbetalingen en kosten van de scholen voor

haar rekening neemt, waarbij AfroNed de benodigde gelden beschikbaar stelt op basis van

een van te voren opgesteld budget en achteraf goed te keuren afrekening.

Gedurende het jaar zijn twee stieren, die enkele jaren eerder zijn aangeschaft om het land te 

bewerken, vanwege hun leeftijd verkocht. Ze zijn niet vervangen.

Overlijden mevrouw Issata Jabbie Jalloh

Deze toelichting zou niet compleet zijn zonder melding te maken van het overlijden 

van mevrouw Issata Jabbie Jalloh, de moeder van onze voorzitter Binta Jalloh. Zij overleed op 

18 augustus 2016. Mevrouw Issata Jabbie Jalloh heeft enorm veel betekend voor Stichting 

AfroNed en Binta’s Angels Network, de naam waaronder onze stichting opereert in Sierra Leone. 

Fondsenwerving: Amsterdam City Walk

Op 15 oktober namen 19 wandelaars namens Stichting AfroNed deel aan de Amsterdam City 

Walk om fondsen te werven voor onze projecten in Sierra Leone. De opbrengst was maar liefst 

per saldo € 1700. Wij zijn alle deelnemers bijzonder erkentelijk voor hun inzet!


