
E-mail : info@kenyaproject.nl     ANBI (RSIN): 805882662 website: www.kenyaproject.nl 
Bank: NL45 RABO 0114818339              t.n.v. Stichting Steunfonds Kenya Project        K.v.K. nr. 41107227  

 

 

 

 

 

 

 

Mw. L. M. Heeren - van Nispen                   Verkoop curiosa en tweedehands 
 Kerkstraat 53      4871 EB Etten-Leur                           Stationsstraat 60    
Tel:076 - 5020669  b.g.g. 06-30311406              4872 TD Etten-Leur 

 

 

 

Financieel verslag 2016 

Stichting Steunfonds Kenya Project 

Rek. nr. NL45RABO0114818339 
 

 

 

Inkomsten + banksaldo: 

€   11.161,88 bank- plus kassaldo 1-1-2016 

€   93.706,48 inkomsten ( zie specificatie)  

===============    

€ 104.868,36  Totaal 
 

 

Uitgaven + banksaldo: 

€   79.410.53   naar projecten in Kenia (zie specificatie) 

€     4.030,63 algemene uitgaven t.b.v. project (zie specificatie) 

€   21.427,20 bank- plus kassaldo 31-12-2016 

===============   

€ 104.868,36  Totaal 
 

 

===================================================================   
 

 

Inkomsten 2016: 

€   29.442,98 giften door particulieren 

€   53.281,97 giften door fondsen, bedrijven en instellingen 

€     7.616,09  inkomsten winkeltje Duka matin en markten 

€          63,06 rente 

===============    

€   90.404,10 Inkomsten  

€     3.302,38 separaat gesponsorde reiskosten door en voor bestuursleden  

===============    

€    93.706,48 Inkomsten totaal 
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Algemene uitgaven 2016: 

€        71,06 voorlichting, educatie en verantwoording  (incl. kopieën, foto’s etc) 

€      237,10 postzegels,  nieuwsbrieven 

€      116,04 bankkosten 

€               304,05 diversen (verzekering, afvalcontainer en stroomkosten winkeltje) 

===============      

€      728,25 uitgaven (worden betaald uit de winkelinkomsten, niet uit giften) 

€   3.302,38 separaat gesponsorde reiskosten door en voor bestuursleden 

===============     

€   4.030,63 Algemene uitgaven totaal 

  

 

Gestuurd voor projecten naar  Kenia:  

€    8.420,22  aankoop grond en eerste aanplant (gelabelde giften voor ontvangen) 

€    2.015,19  ploegbedrijf: 4 ossen, ploeg en stal (gelabelde giften voor ontvangen) 

€    1.051,29  kippenfarm (gelabelde giften voor ontvangen) 

€  40.719,71  onderwijs / schoolfonds voor kinderen van weduwen (vele gelabelde giften voor 

   ontvangen) 

€    4.919,17  veeprojecten: koeien, kippen en geiten (deels gelabelde giften voor ontvangen) 

€    4.554,00  hutten (deels gelabelde giften voor ontvangen) 

€    2.272,77  één jaar lokale vergoedingen voor twee coördinatoren + pensioen oud-coördinator 

   Gaudencia 

€    2.552,00  dakgoten en regentonnen 

€       232,72  diverse kleine zaken 

€       250,00  medicijnen (gelabelde gift voor ontvangen) 

€       480,74 vervoer coördinatoren en vervoer met de projectauto in Kenia 

€    7.520,00  speciaal ontvangen gift voor 50 gehandicapte kinderen in tehuis Nyamonye 

€    2.600,00 pomp voor borehole (gelabelde giften voor ontvangen) 

€    1.822,72  herstel guesthouse (gelabelde giften voor ontvangen) 

============== 

€          79.410,53   Totaal naar Kenia 

 

 

De kosten van het Kenyaproject bedragen in % 
€ 728,25 / (€ 90404,10 / 100) = 0,81%  

 

Dat het kostenpercentage zo laag is komt mede doordat: 

 de vrijwilligers vele kosten zelf betalen, 

 de reizen van de bestuursleden op eigen kosten plaatsvinden, 

 bedrijven ons deels gratis voorzien van (voorlichtings)materiaal. 

 

 

N.B. Het beleid is om uw donaties zo veel mogelijk in hetzelfde jaar te besteden. Dit jaar ontving het 

Kenya Project in december 2016 ongeveer € 16.000,- aan giften gekoppeld aan  specifieke projecten. 

Omdat dit geld beheerst en gecontroleerd uitgezet moet worden, is het banksaldo op 31-12-2016 fors 

hoger dan u van ons gewend bent.  

 

 

 

Theo van den Bergh      Luus Heeren- van Nispen 

Penningmeester       Voorzitter 

 


