
Jaarrekening 2013

Staat van baten en lasten over
(in euro)

2013 2012

BATEN
bijdragen sponsors 28.356 22.134
eenmalige donaties 27.131 27.887
rente             108          129
totaal 55.595 50.150

LASTEN
bijdragen ten gunste van project in Uganda 55.302 49.797
kosten

stichtingskosten 0 24
bankkosten 293 329

totaal kosten         293                  353
totaal 55.595 50.150

Saldo nihil nihil

Toelichting

Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de totale baten in 2013 hoger  zijn dan  in 2012 en
voorgaande jaren. Er zijn steeds meer kinderen met een hogere opleiding, daardoor zijn de
bijdragen van sponsors omhoog gegaan. Veel donaties komen van Vim gebruikers. Dit wordt
niet apart vermeld omdat de reden van de donatie niet altijd duidelijk is.

In onderstaande grafiek is het verloop van de baten over de afgelopen jaren te zien.

Stichting ICCF Holland
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De meeste sponsors en donateurs in Duitsland betaalden in 2013 weer via MISEREOR. Dit
levert hen een belastingvoordeel op.  Dit geld gaat direct naar het project en is dus niet in de
cijfers van ICCF Holland terug te vinden.  In 2013  was dit meer dan 10.000 euro.  De
administratie van de Duitse sponsors loopt wel via ICCF Holland.

Gestreefd wordt naar zo laag mogelijke kosten. Doelstelling is de kostenpost te beperken tot
maximaal 5% van de baten. Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de kosten in 2013 slechts
0,5% van de totale baten bedroegen.  Dat is ruim binnen de doelstelling.  Het grootste deel van
de kosten bestaat uit niet te vermijden bankkosten.

Balans per 31 december
(in euro)

2013 2012 2013 2012

  Eigen vermogen nihil nihil

Liquide middelen   14999      1820
Nog te betalen aan 
project in Uganda   14999    1820

totaal   14999    1820   14999    1820

Toelichting

Zoals uit de balans en staat van baten en lasten blijkt, heeft de stichting geen eigen vermogen.
Alle baten komen, na aftrek van kosten, ten gunste van het project in Uganda.

De aanwezige liquide middelen (alleen een banktegoed) zijn bestemd om naar Uganda te
worden overgemaakt.  Begin januari 2014 is weer een groot bedrag overgemaakt.

Verwachtingen voor 2014

In januari 2014 worden er 82 kinderen gesponsord. Dat zijn er drie meer  dan vorig jaar.   De
maandelijkse inkomsten bedragen circa 1300 euro. Er is ook nog een flink aantal sponsors dat
per jaar betaalt. Hopelijk kunnen we in 2014 het aantal sponsors nog iets verder verhogen.

De baten uit hoofde van eenmalige donaties zijn gezien het incidentele karakter moeilijk te
voorspellen. 

Adliswil, 12 februari 2014,

Bram Moolenaar, penningmeester.

PAGINA 2  VAN 2


	Verwachtingen voor 2014

