
                                                                      

 

       

Financiën 

Zoals gebruikelijk, geven we u ook dit boekjaar weer 

een zo volledig mogelijk overzicht van het verloop van 

de geldstromen en een inzicht in de ontvangsten en 

bestedingen van de gelden die de stichting over het 

boekjaar 2019–2020, dat op 31-08-2020 werd         

afgesloten, heeft verwerkt.  

De totale netto ontvangsten (€ 95.079,--) zijn t.o.v.  

vorig jaar gestegen met ruim € 28.000,--. Deze stijging 

is met name het gevolg van een ontvangst uit een  

nalatenschap. Uiteraard zijn we de erflater daar erg 

dankbaar voor. De giften, donaties & schenkingen     

bedroegen € 42.300,-- en zijn ten opzichte van vorig 

jaar gedaald. De opbrengsten van speciale acties en 

diverse collecten bedroegen totaal € 14.500,-- en zijn 

ten opzichte van vorig jaar ook gedaald. We zijn alle 

gevers van zowel grote als kleine bedragen (en die 

waren dit jaar weer talrijk) heel dankbaar voor hun  

bijdrage. Zonder die steun zouden wij dit zo nood-

zakelijke werk in Zambia niet kunnen doen. U bent 

voor  Bouwen met de Bouma’s van zeer grote waarde. 

De totale lasten bedroegen € 66.787,--. Vorig jaar    

waren deze € 6000,-- lager. De jaarlijkse lasten van de 

organisatie waren dit jaar € 2.709-- . Deze zijn lager 

dan vorig jaar, mede omdat er toen geïnvesteerd werd 

in een nieuwe website. Het totale bedrag aan project-

kosten bedroeg ruim € 64.000,--. 

Herman Bouma is in januari naar Zambia gereisd om 

daar alles met het plaatselijk bestuur te regelen. De 

gehele bouw is door de lokale mensen uitgevoerd. Zij 

hebben in voorgaande jaren veel van onze bouwers 

geleerd en kunnen de bouw nu zelf goed aan. Het  

project bestond dit jaar uit het bouwen van drie klas-

lokalen in Kashompa. Door corona is de bouw ver-

traagd, maar nu is de school klaar. 

De financiële situatie van de stichting is verbeterd, dit 

kwam doordat de baten ca  € 29.000,-- hoger waren 

dan de organisatiekosten en investeringen. Er is t.o.v. 

de inkomsten dus minder geld uitgegeven, waardoor 

de reserves zijn toegenomen. Per einde van het boek-

jaar (31 augustus) is er ruim € 81.000,-- aan tegoeden 

bij de bank.  

We zijn voor het komend jaar alweer plannen aan het 

maken en u kunt erop rekenen, dat de gelden weer 

goed worden besteed Wij blijven ervan overtuigd dat 

onze inspanningen voor de bevolking daar van groot 

belang zijn. En hopelijk mogen we ook voor de toe-

komst op uw royale steun blijven rekenen.  

Baten 

Giften en donaties  €   34.198 

Collecten  en acties  €     7.231 

Schenkingen   €     8.100 

Opbrengst Nalatenschap  €    38.276 

Acties                   €      7.271 

Rente    €            3 

Totale baten   €   95.079 
     ======= 

Lasten 

Organisatielasten: 

Propaganda/organisatie  €      2.076 

Bestuurskosten                                  €         271                         

Bankkosten   €         231 

Software    €         131 

Totaal organisatielasten  €      2.709       

    

Projectlasten 

Reis-en verblijfskosten  €     2.578 

Bouwkosten projecten  €   61.500 

Totaal projectlasten  €   64.078 

  

 

Totale lasten    €   66.787

     

    ======= 

 

Verloop liquiditeiten 

Saldo 1 september 2019  €   52.744 

Ontvangsten projectjaar 19/20   €   95.079 

Uitgaven projectjaar 19/20          €   66.787 

 

Saldo 31 augustus 2020  €   81.036 

    ======= 

Specificatie liquiditeiten 

Saldo 31-8-2020 spaarrekening €   31.327  

Idem       rekening courant        €   49.709 

 

Totaal    €   81.036 

    ======= 


