
                                                                       

 

       

Financiën 

Hierbij weer de financiële verantwoording van het 

boekjaar, dat per 31 augustus 2021 werd afgesloten. 

Wij willen u inzicht geven hoe het verloop van de geld-

stroom dit boekjaar is geweest. 

In dit coronajaar is alles anders dan anders en ook wij 

zijn daar niet aan ontkomen. Er konden minder acties 

worden ondernomen en ook in Zambia kon minder 

worden uitgevoerd. 

Toch hebben onze trouwe aanhangers ervoor gezorgd 

dat we weer mooie bedragen mochten ontvangen die 

zeker in de komende jaren heel goed besteed zullen 

worden. 

De totale netto ontvangsten bedroegen dit boekjaar    

€ 49.309,-- en zijn ca  € 46.000,-- lager dan vorig jaar. 

Toen werd er een groot bedrag ontvangen uit een  

nalatenschap en ook de opbrengst uit acties waren 

circa € 5.000,-- minder.  

De jaarlijkse organisatiekosten bedroegen € 2.996,— 

en zijn vrijwel gelijk aan vorig jaar. 

Het totale bedrag dat aan projectkosten is besteed 

bedroeg € 27.000,—. Dit bedrag is voornamelijk      

besteed aan het project studentenhuisvesting bij het 

Kaoma Trades Training Institute. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat er dit jaar minder is 

uitgegeven dan er aan inkomsten zijn binnengekomen. 

Dat is het gevolg van een lagere besteding door de 

vertraging van de werkzaamheden in Zambia in      

verband met de corona daar; de overige projectkosten 

zullen dus in het volgend boekjaar vallen. Wij hebben 

daardoor nu wel weer een mooie reserve opgebouwd, 

zodat we voor de komende jaren mooie plannen    

kunnen uitvoeren. 

De financiële situatie van de stichting is door deze ont-

wikkeling versterkt. De reserves zijn met circa € 20.000 

gestegen en bedragen nu ongeveer € 100.000,—. Een 

heel mooi bedrag. 

Voor het komend jaar hopen we weer een school-

project uit te kunnen voeren, want dergelijke        

noodzakelijke projecten zijn er zeker nog volop. 

Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat ons werk voor 

de bevolking daar van zeer grote waarde is. Wij blijven 

ons ervoor inzetten en blijven daarom graag rekenen 

op uw onmisbare steun. 

Het bestuur BmB 

Baten 

Giften en donaties €   39.819 

Collecten  en bijdragen €     2.057 

Kerkelijke bijdragen/collecten €     4.914 

Acties               €     2.514 

Rente €            5 

Totale baten €   49.309 
  ======= 

Lasten 

Organisatielasten: 

Propaganda/organisatie € 2.698 

Bestuurskosten € 72 

Bankkosten € 226 

Totaal organisatielasten €      2.996      

    

Projectlasten 

Bouwkosten projecten €   27.000 

 

Totaal projectlasten €   27.000 

  

 

Totale lasten  €   29.996

 ======= 

 

Verloop liquiditeiten 

Saldo 1 september 2020  €   81.036 

Ontvangsten projectjaar 20/21   €   49.309 

Uitgaven projectjaar 20/21          €   29.996 

 

Saldo 31 augustus 2021 € 100.349 

 ======= 

Specificatie liquiditeiten 

Saldo 31-8-2021 spaarrekening €   31.333  

Idem       rekening courant        €   69.016 

 

Totaal € 100.349 

 ======= 


