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Financieel verslag van de Penningmeester over het jaar 2016
Algemene Financiën
1. Staat van de financiën van Stichting Kalyani te Enkhuizen
Inkomsten

2016

2015

1. Giften

€ 16.929,29

€ 3.130,96

2. Donateurs

€ 1.930,00

€ 1.766,92

3. Opbrengst Acties

€ 2.946,62

€ 8.704,05

4. Rente Spaarrekening

€

€

63,13

€

671,83

5. Donatie onderwijs kind €
Totaal inkomsten

662,34

€ 22.468,25

€ 14.273,76

Uitgaven
1. Zeevracht

€ 4.188,88

2. Lokaal Vervoer Sri L.

€

0,00

€

679,50

3. Meubilair en bedden

€

0,00

€

940,29

4. Onderhoud gebouwen

€ 14.028,65

€

3.000,00

5. Reiskosten Sri L.

€ 6.025,77

€

1.086,92

6. Kosten begeleiding

€

0,00

€

326,74

7. Eten en drinken kids

€

0,00

€

472,28

8. Koop comp.& boeken

€

0,00

€

1.982,00

9. Salaris Leraren

€ 4.800,00

€

2.325,00

10. Internetkosten

€

512,92

€

367,74

11. Porti en bankkosten

€

499,33

€

723,64

12. Kosten Acties

€ 1.605,00

€

1.440,79

13. Div.Adm.kosten

€

€

581,23

Totaal Uitgaven
Saldo winst

763,19

€ 32.423,74
-/-

€ 9.955,49

€ 13.926,13
+/+

€

347,63

Saldivergelijking

2016

2015

Bankrekening

€ 6.578,45

€ 11.111,53

Kas

€

34,70

€

111,00

Spaarrekening

€

240,63

€

5.651,70

Kruisposten

€

0,00

€

0,00

Totaal

€

6.850,78

€ 16.874,23

De totale uitgaven van dit jaar zijn meer dan de inkomsten.
Dus we leiden dit jaar een verlies van € 9.955,49.
Gelukkig konden we dit opvangen met onze te goeden op de bank.

Toelichting op het Financieel Jaarverslag 2016

Het financieel jaarverslag van 2016 ziet er goed uit.
Stichting Kalyani begint “naamsbekendheid te krijgen in Enkhuizen
Dit komt mede doordat wij ons regelmatig laten zien op markten en
festiviteiten.
De giften in 2016 zijn gestegen. Dit komt onder andere door de gift
van Stichting Kiwanis. Onze stichting werd uitgekozen voor de opbrengst
van de wijnverkoop. Dit leverde een mooie schenking op van € 10.000,00
voor de renovatie van het Pandhukabayapura College. Deze school is
geheel gerenoveerd van dit geld samen met het geld van de Sponsorplons
van 2015.
Ook diverse bedrijven zijn ons niet vergeten.
Hierdoor kunnen wij de leraren maandelijks betalen op de diverse IT scholen.
Natuurlijk mogen we Stichting Missie Zending niet vergeten, elk jaar krijgen wij
een donatie van de 40mm, net als vele andere stichtingen in West Friesland.
Waar we heel dankbaar voor zijn, zijn onze trouwe donateurs en de
diverse particulieren die aan ons een gift hebben gegeven voor het werk
wat wij doen in Sri Lanka.
Het project: Donatie voor het onderwijs van een kind, komt langzamerhand
op gang en hiermee gaan we zeker verder, omdat een kind met de kennis
die zij opdoen achter de computer een flinke voorsprong hebben.
De inkomsten bij Acties zijn minder dan in 2015, dit komt omdat we in 2015 het geld
van de Sponsorplons, als actie, erbij hadden. .
Tot zover de inkomsten.

Dan nu de uitgaven van 2016
We hebben het Pandhukabayapura College geheel gerenoveerd.
Elke maand gaat er een bedrag naar de IT school in Monaragala om de onderwijzers te betalen.
We hebben een container vol met goederen naar Sri Lanka gestuurd.
We zijn naar Sri Lanka geweest.
U moet niet denken dat de stichting de reis naar Sri Lanka betaald, dat doen we
allemaal zelf, maar er moet een container ingeklaard worden e.d., daar zijn de
kosten aan uitgegeven.
Er zijn veel kosten gemaakt bij de post “kosten acties”.Dit komt omdat we nogal
wat souvenirs uit Sri Lanka hebben mee genomen. Dit omdat we door de schoolkinderen
uit Enkhuizen uitgekozen zijn om het project te zijn voor de sponsorplons van 2017.
We hebben 2 jaar geleden een goodie bag gegeven en dit willen we in 2017 weer doen.
Elke keer als we geld overmaken naar Sri Lanka, kost dit geld. Het is niet veel, al die kleine
beetjes maken toch een flink bedrag.
De administratiekosten zijn hoger dan in 2015. De oorzaak hiervan is dat we de Kalyani krant
hebben laten drukken, de rapporten voor Sri Lanka zijn gedrukt en er zijn flyers besteld voor
de collecte.
Ook al hebben we dit jaar veel uitgegeven, er staat altijd nog een mooi bedrag op de bank.

Toekomstverwachting
We zijn druk bezig geweest in 2016. We doen dit als bestuur met heel
veel passie. Natuurlijk mogen wij onze vrijwilligers, op wat voor gebied
dan ook, niet vergeten. Als zij er niet waren, kon de stichting niet bestaan
De één helpt met het vullen van de container, de ander met collecteren
Met z’n allen zijn we sterk en komen we er.
Wat hopen we in 2017 te bereiken?
1.
2.
3.
4.

Uitbreiding van de actie Sponsor een kind op de IT school
Uitbreiding van IT scholen
Meerdere leraren aan te stellen
Voor alles is geld nodig en dit hopen we te bereiken door:
De Sponsorplons
Te collecteren
Crowdfunding
Een aanvraag in te dienen voor de 40mm
Een aanvraag bij de Rabobank indienen, voorde fietstocht
Bedrijven aan te schrijven voor een presentatie.
Ook hopen wij diverse acties te ondernemen

U ziet het er is genoeg werk aan de winkel.
Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen.
De vrijwilligers die meehelpen zijn onmisbaar, wij hopen
ook op jullie steun en hulp in het jaar 2017.
Wij doen het niet voor onszelf, maar voor de kinderen in Sri Lanka

