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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER HET JAAR 2014

ALGEMENE FINANCIEN

1. Staat van de financiën van Stichting Kalyani te Enkhuizen

Inkomsten
1.
2.
3.
4.

2014

2013

Giften
Donateurs
Opbrengst Acties
Rente Bank

€ 2.729,31
€ 1.922,50
€ 4.188,59
€
98,88

€ 8.305,29
€ 2.261,50
€ 1.595,22
€
0,00

Totaal Inkomsten

€ 8.939,28

€ 12.162,01

Zeevracht en vervoer
Internet en Porti
Kosten acties
Div. kosten
Div. Adm. Kosten

€
0,00
€ 651,28
€ 1.806,28
€ 123,01
€ 2.606,25

€ 7.185,81
€ 613,82
€ 1.287,59
€ 3.006,61
€
0,00

Totaal Uitgaven

€ 5.186,82

€ 12.093,83

€ 3.752,46

€

Uitgaven
1.
2.
3.
4.
5.

Toename

Saldivergelijking

	
  

2014

68,18

2013

Bankrekening
Kas
Spaarrekening
Kruisposten

€ 7.517,08
€
138,93
€ 12.588,57
€ - 3.718,00

€ 5.057,44
€
66,00
€ 7.506,46
€
0,00

Totaal

€ 16.526,48

€ 12.629,90

Beschrijving van uitgaven op onze projecten in Sri Lanka

1. Oprichten NGO
Zoals u heeft kunnen lezen in het overzicht op pagina
Zijn de administratie kosten nogal gestegen.
Dit is mede gebeurt omdat we eindelijk een NGO in Sri Lanka hebben opgericht.
Nalin Dharmapriya heeft daar goed werk verricht.
De kosten voor dit alles zijn € 1.375,43
Dit zijn kosten voor de advocaat, het bekend maken in de krant en de
oprichtingskosten.
Bij een NGO in Sri Lanka,, moet iemand uit het land in het bestuur zitten.
Gelukkig wilde Nalin dit doen samen met zijn vrouw. Wij in Nederland leveren
ook 2 bestuursleden.

2. Sinterklaas project
Begin december heeft Nalin Dharmapriya in Sri Lanka voor € 600,00 speelgoed
gekocht in Sri Lanka en dit uitgedeeld aan weeskinderen en aan
kinderen die op straat leven.
Voor de meisjes was er een pop, voor de jongens een auto.
Een zeer geslaagd project.
Het geld wordt overgemaakt van onze rekening naar Sri Lanka.
De meest eenvoudige manier.

Behaalde resultaten in 2014
We hebben met z’n allen hard gewerkt en het resultaat
Is goed. Toch is het niet het resultaat wat we begin van
dit jaar in ons hoofd hadden. We wilden graag € 10.000
ophalen via donateurs en giften van bedrijven.
Helaas zitten we er net onder.
Dit komt ook misschien
omdat de projecten in eerste instantie niet uitvoerbaar bleken
te zijn en we op zoek moesten naar andere. Gelukkig zijn die nu
gevonden en kunnen we met volle moed gaan presenteren bij
bedrijven.
Al met al is het een goed jaar voor ons geweest.
Er is één vreemd punt in de jaaropgave.
In november heeft de belasting ons € 3.710,00 terug gestort.
Hierover heb ik contact gezocht met de belastingdienst en het ging om
teruggaaf van vennootschapsbelasting. Dit heb ik echter nooit gestort
en daarom is het bij de kruisposten gezet. Het is ook niet meegerekend
in het eind resultaat. De belasting kan het tot 5 jaar na dato terug eisen.

Hier doen we het voor.

Wat willen we in 2015 ?
We hebben diverse projecten lopen in Sri Lanka
en voor al deze projecten is geld nodig.
We hopen dat we weer kunnen staan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Op de 5 mei markt
Op Lappendag
Dat we mogen collecteren
Dat we mee mogen delen met de 40mm
Dat we naar bedrijven mogen om een presentatie te houden.
Dat we veel computers mogen krijgen.
Ook de sponsorplons van begin 2015 zal zeker mee helpen om het
schooltje in Sigiriya op te knappen.

Natuurlijk danken we al onze donateurs van het afgelopen jaar
en we hopen dat zij dit jaar ook weer mee doen.

