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Financieel verslag  over 2007

In het jaar 2007 waren de inkomsten € 3.626,12 en de uitgaven € 644.43.
Het jaar eindigde dus met een positief saldo van € 2.981,69. Financieel
gezien wederom een goed jaar.

De inkomsten bestonden nagenoeg geheel uit vrije donaties.
De uitgaven bestonden voor € 390,19 uit projectkosten ( Materialen ten
behoeve van een Training voor Trainers in Cambodja ). De overige kosten
werden merendeels besteed aan publicitiet ( de website en visitekaartjes
).

Het resultaat is , dat het vermogen van de stichting is toegenomen tot €
4.536,44. Dat maakt de stichting iets minder afhankelijk van project-
sponsors.

Begroting  voor 2008

Een begroting voor 2008 is moeilijk te maken. Er is nog geen sprake van
een stroom van projecten en de daarbij behorende project-gebonden
donaties. De enige zekerheid is, dat de stichting het nog jaren kan
volhouden, mits ze vasthoudt aan het principe, dat ze zeer beperkt uit
eigen middelen projecten financiert. De zeer lage overheadkosten (
inclucief de website ) van +/- € 200.-- waarborgen dit.
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Inkomsten
 Jaar 2006
werkelijk

 Jaar 2007
begroot

 Jaar 2007
werkelijk

 Jaar 2008
begroot

Vrije donaties  €   1,500.00  pm  €   3,617.24  €   2,000.00
Project gebonden donaties  €   5,600.00  pm  €              -  pm
Overige inkomsten  €      747.45  pm  €          8.88  €        30.00

     Totaal  €   7,847.45  pm  €   3,626.12  €   2,030.00

Uitgaven

Oprichtingskosten  v.d.
stichting  €      370.29  €              -  €              -  €              -
Bestuur  €        35.71  €        80.00
Bureaukosten  €        85.06  €      200.00  €        53.12  €        60.00
Publiciteit  €      165.41  €      400.00
Project gebonden uitgaven  €   5,837.35  pm  €      390.19  pm

     Totaal  €   6,292.70  €      200.00  €      644.43  €      540.00

Resultaat  €   1,554.75  €    (200.00)  €   2,981.69  €   1,490.00

2006 2007
 Balans
 Activa
          Tegoeden  €   1,554.75  €   4,536.44

 Passiva
           Vermogen  €   1,554.75  €   4,536.44


