
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  

 

Stationsstraat 60 

4872 TD Etten-Leur         

Tel: 076-50 13868                     
 

 

 

Financieel verslag 2015 

Stichting Steunfonds Kenyaproject 

Rek. nr. NL45RABO0114818339 
 

 

Inkomsten: 

€   17.830,47 banksaldo 1-1-2015 

€   77.698,58 inkomsten ( zie specificatie)  

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

€   95.529,05  Totaal 
 

 

Uitgaven: 

€   82.150.72   naar projecten in Kenia (zie specificatie) 

€     2.216,45 algemene uitgaven t.b.v. project (zie specificatie) 

€   11.161,88 bank- plus kassaldo 31-12-2015 

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

€   95.529,05   Totaal 
 

 

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

 

Inkomsten 2015: 

€   27.646,34 giften door particulieren 

€   39.632,55 giften door Fondsen, bedrijven en instellingen 

€     9.157,84  winkeltje / tuin 

€        116,87 rente 

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

€   76.553,60 Inkomsten  

€     1.144,98 kosten reizen voorzitter gesponsord door particulier  

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

€    77.698,58 Totale inkomsten 
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Algemene kosten / kosten t.b.v. Kenyaproject 2015: 

€      379,40 voorlichting, educatie en verantwoording  (incl. kopieën, foto’s etc) 

€      526,19 postzegels,  nieuwsbrieven, telefoon naar Kenia, website etc 

€      165,88 bankkosten / diversen 

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

€   1.071,47 uitgaven/kosten (worden betaald uit de winkelinkomsten) 

€   1.144,98 kosten reizen voorzitter gesponsord door particulier 

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

€   2.216,45 Totale algemene uitgaven  

  

 

Gestuurd voor projecten naar  Kenia:  

€    2.161,12  één jaar lokale salarissen voor 3 coördinatoren  

€    3.820,00  visvijver inclusief tilapia visjes voor Small Home 

€    3.400,00  kippenfarm 

€       689,40  auto-kilometers voor projecten in Kenia  

€  14.020,00  eenmalige gift onderwijs 50 gehandicapten kinderen Small Home Nyamonye  

€  26.057,80  onderwijs / schoolfonds voor kinderen van weduwen  

€    7.017,38  hutten 

€    4.708,00  dakgoten / regentonnen en tank 

€    1.141,80 diverse kleine projecten (medicijnen, ogen, stoelen en deel waterput) 

€    5.021,62  aankoop grond en eerste aanplant 

€    1.700,00 2 stuks broodbakovens  

€            9.043,60 vee projecten (koeien, kippen en geiten) 

€    3.370,00  ploegbedrijf (ossen / ploeg / stal)  

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

€          82.150,72   Totaal naar Kenia 

 

 

De kosten van het Kenyaproject bedragen in % 
€ 1.071,47 / (€ 82.150,72 / 100) = 1,40%  

 

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. 

 

 

 

 

  

 

Theo van den Bergh      Rentia Krijnen-Hendrikx 

Penningmeester       Voorzitter 

 


