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Voorwoord	en	toelichting	

	

Een	jaarrekening	bestaat	uit	een	balans	per	aanvang	en	einde	van	het	boekjaar	en	de	resultatenrekening	van	
het	betreffende	boekjaar.	Daarnaast	kan	er	een	verduidelijking	worden	gegeven	in	een	toelichting	op	de	
diverse	rubrieken	in	de	toelichting	op	de	jaarrekening.	

De	balans	bij	aanvang	van	het	boekjaar	dient	daarbij	aan	te	sluiten	bij	de	eindbalans	van	het	voorgaande	jaar	
en	daar	wringt	nu	net	de	schoen.	

Over	het	boekjaar	2013	is	wel	een	resultatenrekening	beschikbaar,	maar	geen	eindbalans.	Dit	is	gebeurd	in	
overleg	en	met	goedkeuring	van	het	toenmalige	bestuur	van	de	stichting,	vanwege	de	ziekte	van	onze	
voormalige	en	inmiddels	overleden	penningmeester	Gerard	van	Haren.	

Voor	het	jaar	2014	was	wel	de	resultatenrekening	gemaakt,	maar	geen	balans.	

Het	herrekenen	van	de	diverse	transacties	en	verwerken	daarvan	heeft	mij	helaas	veel	meer	tijd	gekost	dan	ik	
überhaupt	had	voorzien,	vandaar	dat	het	verslag	ook	op	zich	heeft	laten	wachten.	

Momenteel	ben	ik	nog	druk	bezig	om	2013	in	beeld	te	krijgen	en	aansluiting	te	zoeken	bij	2012	en	2014.	Deze	
klus	kost	mij	ook	nog	enige	tijd,	maar	zodra	alles	gereed	is	zal	ik	deze	stukken	op	de	website	(laten)	plaatsen.	

Ik	heb	de	cijfers	1	op	1	overgenomen	uit	het	werkverslag	dat	door	c.q.	namens	Gerard	werd	bijgehouden	en	
heb	de	balans	opgesteld	naar	de	stand	van	zaken	per	31-12-2014	en	van	daaruit	het	verschil	in	saldo	verwerkt	
in	de	balans	naar	01-01-2014,	gekoppeld	aan	de	banksaldi	per	die	datum.	

Gelet	op	het	feit	dat	wij	een	ANBI	stichting	zijn	dienen	de	jaarcijfers	sluitend	op	de	website	gepubliceerd	te	
worden.	Vandaar	dat	een	aansluitende	jaarrekening	van	groot	belang	is	om	niet	de	status	van	een	ANBI	
stichting	te	verliezen.	Als	de	ANBI	status	komt	te	vervallen	is	de	giften	aftrek	fiscaal	niet	meer	toegestaan,	
hetgeen	betekent	dat	de	donateurs	geen	fiscaal	voordeel	meer	kunnen	genieten	en	dat	wil	ik	graag	zien	te	
voorkomen.	

Op	de	volgende	pagina’s	kunt	u	de	resultaten	over	2014	vinden.	Op	de	laatste	pagina	staat	de	balans	over	
2014.	

	

Rest	mij	nog	om,	namens	het	voltallige	bestuur,	alle	gulle	gevers	hartelijk	te	danken	voor	hun	donaties	en	het	
vertrouwen	in	onze	stichting	Bondeko.	Mede	dankzij	uw	gulle	gaven	hebben	kinderen	in	Oeganda	van	beter	
onderwijs	kunnen	genieten.	

	

Hans	Hoop	
penningmeester	van	de	stichting	Bondeko	 	



KOSTEN	SCHOOL	

REK.NR	 omschrijving	 	uitgaven		 	inkomsten		

		 		 		 		

1200	 KRUISPOSTEN	 	€			37.000,00		 	€			23.110,00		

2000	 BONDEKO	FOUNDATION	 	€															-				 		

2001	 BOERDERIJ/TRAININGSCENTRUM	 		 		

		 		 		 		

4001	 KOSTEN	WEBSITE	 	€								674,90		 		

4002	 KOSTEN	BETALINGSVERKEER	 	€								347,45		 		

4003	 KOSTEN	AMAHORO	 	€								120,00		 		

4004	 KAMER	VAN	KOOPHANDEL	 	€												7,50		 		

4005	 BESTUURSKOSTEN	 		 		

4006	 KOSTEN	30	JARIG	BESTAAN	 		 		

		 		 		 		

8001	 TAFELS	EN	STOELTJES	 		 		

8002	 LEERBOEKEN	 		 		

8003	 OPKNAPPEN	LERARENKAMER	 		 		

8004	 AANSLUITING	ELECTRISCH	NET	 		 		

8005	 AANSCHAF	COMPUTER,	PRINTER	ETC.	 		 		

8006	 ETEN	VOOR	ALLE	KINDEREN	 		 	€								120,00		

8007	 INRICHTEN	SPEELPLAATS	 		 	€					1.800,00		

8008	 BOUW	20	ECO-TOILETTEN	 		 		

8009	 BASISMEDICATIE	EN	VERZORGING	 		 		

8010	 GEBOUW	BIJ	PROEFVELDJES	 		 		

8011	 SYSTEEM	AANPASSEN	REGENWATEROPVANG	 		 		

8012	 LONEN	PERSONEEL	 		 		

8013	 SCHOOLGELDEN	PER	KIND	 		 		

8014	 ONDERHOUD	EN	LESGELD	MEISJE	AGNES	 		 		

8019	 GEEF	KINDEREN	GOED	ONDERWIJS	 		 	€					3.927,00		

8020	 SCHOOL	 		 	€			10.729,00		

		 		 		 		

8100	 BOERDERIJ/TRAININGSCENTRUM	 	€			11.707,00		 	€					2.938,66		

8102	 ABONNEMENTEN	 		 	€										85,00		

8103	 GIFTEN	ALGEMEEN	 		 	€								475,00		

8104	 BIJDRAGE	PROJECTEN	 		 	€															75,00		

8106	 VEILING	30	JARIG	BESTAAN	 		 		

8200	 RENTE-INKOMSTEN	 		 	€												684,35		

		 TOTAAL	 	€			12.856,85		 	€			20.834,01		

		 		 		 		

		 UITGAVEN	 		 	€			12.856,85		

		 INKOMSTEN	 		 	€			20.834,01		

		 		 		 	€					7.977,16		
	



Projecten	 Naam	 	uitgaven		 	inkomsten		 saldo	
1301/8301	 		 		 		 		
1302/8302	 		 		 		 		
1303/8303	 VERVOLGONDERWIJS	 		 	€									9.762,00		 								9.762,00		
1304/8304	 PROJECT	IMPULSIS	 	€						56.925,00		 	€							53.195,00		 							(3.730,00)	
1305/8305	 		 		 		 		
1306/8306	 KICK	PROJECT	 		 	€												250,00		 												250,00		
1307/8307	 PROJECT	WEESHUIS	JANE	 	€								1.360,00		 	€									2.700,50		 								1.340,50		
1308/8308	 		 		 		 		
1309/8309	 		 		 		 		
1310/8310	 Studiekosten		Derrick	 		 	€									2.350,00		 								2.350,00		
1311/8311	 		 		 		 		
1312/8312	 RENOVATIE	KLASLOKALEN	 		 		 		
1313/8313	 		 		 		 		
1314/8314	 		 		 		 		
		 		 	€						58.285,00		 	€							68.257,50		 								9.972,50		
	

CONTROLE	 	UITGAVEN		 	INKOMSTEN		 	Saldo	
SCHOOL	 	€						12.856,85		 	€							20.834,01		 								7.977,16		
PROJECTEN	 	€						58.285,00		 	€							68.257,50		 								9.972,50		

TOTAAL	 	€						71.141,85		 	€							89.091,51		 						17.949,66		
	

Het	totale	resultaat	is	daarmee	uitgekomen	op	een	positief	van	€	17.949,66,	maar	daarbij	moet	je	er	rekening	
mee	houden	dat	er	nog	geoormerkte	betalingen	zijn	gedaan	die	nog	niet	(volledig)	zijn	doorbetaald	naar	de	
verschillende	projecten.	Dit	zijn	de	volgende	projecten:	

Vervolgonderwijs	 9.762,00	
Kick	project	 250,00	
Weeshuis	Jane	 1.340,50	
Bijdrage	Studiekosten	Derrick	 2.350,00	
Totaal	nog	te	betalen	geoormerkte	projecten	 13.702,50	

	
Volgens	opgave	van	de	voorzitter	zijn	vanuit	de	aanwezige	reserves	ook	nog	de	volgende	betalingen	te	doen:	

Onderhoud	gebouwen		nog	uit		te	voeren		in	2014	 			1.000,00		
Housing	Allowance	voor	resterend	2014	en	voor	2015	 			7.500,00		

Geoormerkte	gelden:	
	Vervolgonderwijs:	 	13.067,00		

Kick	Project	(detraumatisering	)	 			1.220,00		
Weeshuis	Mama	Jane	 			2.160,00		
Eten	voor	de	kinderen	(210	leerlingen)	laatste	kwartaal	2014	 			1.590,00		
Onvoorzien:	 			1.560,00		

	 	Project	:	Bouw/	Huisvesting	leerkrachten		deelproject		2014	 			
Twee	huizen	 	12.000,00		
Inkomsten	Belasting	Leerkrachten	aan	Staat	Uganda:	 			1.500,00		
Totaal	nog	te	betalen	 	41.597,00		
	



Balans	2014	
		 01-01-2014	 31-12-2014	
		 Debet	 Credit	 Debet	 Credit	
LIQUIDE	MIDDELEN	 		 		 		 		
Giro	betaalrekening	 1.278,11	 		 5.073,42	 		
Spaarrekening	 62.902,92	 		 77.477,27	 		

Totaal	liquide	middelen	 	64.181,03		 		 	82.550,69		 		
			 		 	 		 		
Bruto	Algemene	reserves	 		 		64.181,03		 		 	82.550,69		
af:	nog	te	te	betalen	bedragen	 		 	 		 		
Onderhoud	gebouwen		nog	uit		te	voeren		in	2014	 		 pm	 		 1.000,00		
Housing	Allowance	voor	resterend	2014	en	voor	2015	 		 pm	 		 7.500,00		
Geoormerkte	gelden:	 		 		 		 	
Vervolgonderwijs	 		 pm	 		 13.067,00		
Kick	Project	(detraumatisering	)	 		 pm	 		 1.220,00		
Weeshuis	Mama	Jane	 		 pm	 		 2.160,00		
Eten	voor	de	kinderen	(210	leerlingen)	laatste	kwartaal	2014	 		 pm	 		 1.590,00		
Onvoorzien	 		 pm	 		 1.560,00		
		 		 		 		 		
Project	:	Bouw/	Huisvesting	leerkrachten		deelproject		2014	 		 	 	 	
Twee	huizen	 		 pm	 		 12.000,00		
Inkomsten	Belasting	Leerkrachten	aan	Staat	Uganda:	 		 pm	 		 1.500,00		
Totaal	nog	te	betalen	a*	 		 															-				 		 41.597,00		
		 		 		 		 		
Geoormerkte	gelden	vanuit	verwerking	2014	 		 		 		 		
Vervolgonderwijs	 		 pm	 		 9.762,00		
Kick	project	 		 pm	 		 250,00		
Weeshuis	Jane	 		 pm	 		 1.340,50		
Bijdrage	Studiekosten	Derrick	 		 pm	 		 2.350,00		
Totaal	nog	te	betalen	b*	 		 															-				 		 13.702,50		
		 		 		 		 		
Totaal	nog	te	betalen	bedragen	(a*	+	b*)	 		 															-				 		 55.299,50		
Netto	Algemene	reserves	 		 64.181,03		 		 27.251,19		
		 		 		 		 		
Balanstotalen	 64.181,03		 64.181,03		 82.550,69		 82.550,69		

	

	

	


