Financieel overzicht & verslag
boekjaar 2017-2018

Baten.
Giften en donaties
Collecten en acties
Bijdrage studiefonds
Verkoop goederen
Rente
Totale baten

€ 46.609
€ 16.900
€ 3.000
€
832
€
178
€ 67.519
=======

Lasten.
Organisatielasten:
Propaganda/organisatie
Bestuurskosten
Bankkosten

€
€
€

2.127
332
246

Totaal organisatielasten

€

2.705

Projectlasten:
Containerkosten
Reis-en verblijfskosten
Uitbetaling studiefonds
Bouwkosten projecten

€ 6.131
€ 2.414
€ 3.000
€ 36.394

Totaal projectlasten

€ 47.939

Totale lasten

€ 50.644
========

Verloop liquiditeiten:
Saldo 1 september 2017
€ 30.038
Ontvangsten projectjaar 17/18 € 67.519
Uitgaven projectjaar 17/18
€ 50.644
Saldo 31 augustus 2018

€ 46.913
========

Specificatie liquiditeiten:
Saldo 31-8-2018 spaarrekening € 31.489
Idem
rekening courant
15.424
Totaal

€ 46.913
========

Met dit financieel verslag proberen we u weer een zo volledig mogelijk overzicht te geven van het
verloop van de geldstroom en een inzicht in de baten en lasten (bestedingen) van de stichting over
het boekjaar 2017 – 2018, dat op 31 augustus 2018 werd afgesloten.
De totale netto ontvangsten bedroegen dit jaar € 67.519,-- en zijn ten opzichte van vorig jaar
gestegen met ruim € 16.000,-- . De bijdragen aan giften en donaties bedroegen € 46.609,-- deze zijn
licht gestegen ten opzicht van vorig jaar.
De opbrengsten van speciale acties en diverse collecten bedroegen totaal € 16.900,-- en zijn ruim
€ 10.000,-- hoger dan vorig jaar. Dit door een geweldige actie die in Twello werd gehouden.
Ook is er dit jaar een bijdrage van € 3.000,-- ontvangen voor het studiefonds dat bedoeld is om
geschikte Zambianen een extra opleiding te laten doen.
We zijn alle gevers van grote en kleine bedragen erg dankbaar voor hun bijdrage van dit jaar. Zonder
die steun zouden wij dit zo noodzakelijke werk niet meer kunnen doen. U bent allen voor de stichting
Bouwen met de Bouma’s van zeer grote waarde.
De totale lasten bedroegen € 50.644,--. De jaarlijkse lasten van de organisatie bedroegen dit jaar
€ 2.705,-- . Deze zijn ruim € 2.000,-- lager dan vorig jaar, mede omdat er dit jaar maar één vrijwilligers
uitgezonden is geweest.
Het totale bedrag aan projectkosten bedroeg ruim € 36.000,-- . Deze kosten zijn besteed aan
onderhoud en verbetering van de gebouwen die er in de loop der jaren werden gebouwd.
Er is een omheining om het moederhuis gezet, waardoor er een betere bewaking mogelijk is en het
loslopend wild wordt gekeerd. Het opzetten van een eigen tuin wordt daardoor mogelijk. Ook is het
huis voorzien van elektriciteit. Bijzonder is wel dat het onderhoud allemaal door plaatselijke mensen
is uitgevoerd.
Ook is er weer een container, tot de laatste ruimte gevuld met 365 pakken, verscheept van
Rotterdam naar Lusaka. Veel kleding, maar ook laptops, bouw- en elektriciteitsmateriaal en brillen.
De totale kosten van het versturen inclusief invoerrechten bedroegen € 6.131,-De reis- en verblijfskosten bedroegen € 2.414,-- en zijn beduidend lager dan vorig jaar.
De financiële situatie van de stichting is door de zuinige besteding van dit jaar verbeterd. Er is t.o.v.
de inkomsten minder geld uitgegeven, waardoor de reserves zijn gegroeid.
Per einde boekjaar is er bijna € 47.000,-- aan tegoeden, waarmee we het komende jaar weer met
vertrouwen kunnen doorgaan. Wij blijven ervan overtuigd dat onze inspanningen voor de bevolking
daar van groot belang is. Hopelijk mogen we ook voor de toekomst op uw royale steun blijven
rekenen!

