Financieel jaarverslag van
Stichting Kalyani
2018

Financieel verslag van de Penningmeester over het jaar 2018
Algemene Financiën
Staat van de financiën van Stichting Kalyani te Enkhuizen.

Inkomsten
1.
2.
3.
4.
5.

2018

Giften
Donateurs
Opbrengst Acties
Onderwijs Kind
Rente Spaarrek.

Totaal inkomsten

2017

€ 3.328,11
€ 1.911,50
€ 3.164,06
€ 171,15
€
0,00

€ 9.364,45
€ 2.155,00
€ 6.820,87
€ 375,48
€
0,00

€ 8.575,82

€ 18.715,80

Uitgaven
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gebouwen
Salaris Leraren
Internetkosten
Porti en Bankk.
Kosten Acties
Adm. Kosten

Totaal Uitgaven

€ 16.363,00
€ 4.140,00
€
391,82
€
365,06
€ 831,61
€ 542,55

€ 5.980,00
€ 339,42
€ 298,02
€
747,43
€
115,75
€ 7.480,62

€ 22.634,04

Saldo winst/ verlies
+/+

€

1095,20

-/-

€

3.918,24

Saldivergelijking

2018

2017

Bankrekening

€ 5.246,45

€ 4.316,39

Kas

€

165,14

€

5,66

Spaarrekening

€

240,86

€

240,63

Kruisposten

€

0,00

Totaal

€

5. 652,45

€

0,00

€ 4.562,68

Toelichting Financieelverslag
Gelukkig zijn we dit jaar positief geëindigd. Dat was de afgelopen 2 jaar anders.
Waar hebben we het geld het afgelopen jaar aan uitgegeven?
We hebben natuurlijk de salarissen van de leraren betaald
Dit hapt er elk jaar in, maar afgesproken is afgesproken.
Het is elke maand € 460,00.
Natuurlijk zijn er de gewone kosten:
Internet – Porto en Bankkosten die zijn binnen de perken.
De kosten van de acties lijken hoog, maar er is € 500,00
overgemaakt naar Sri Lanka. Daar zijn cadeautjes voor gekocht.
Hierdoor kregen ruim 100 kinderen een leuk presentje tijdens
onze St. Klaas actie.

Eten voor de collectanten op de laatste dag

Dan de inkomsten.
Die zijn vergeleken met 2017, € 10.000,00 minder.
Eigenlijk zijn in alle posten de inkomsten verminderd.
In het jaar 2018 zijn er weinig acties ondernomen.
Soms moet je andere prioriteiten voor laten gaan.
De voorzitster en de secretaris hebben een extra verdieping
op hun huis gezet . De penningmeester moest geopereerd worden en van schrik brak
het laatste bestuurslid zijn hiel.
Al met al gingen andere zaken voor.
Van het bestuur is iedereen weer beschikbaar en we gaan er
dan ook voor de volle 200 % tegenaan in 2019.
Wie ons wel hebben geholpen in 2018 zijn de donateurs,
gulle gevers en alle vrijwilligers.
Heel hartelijk dank hiervoor, zonder jullie redden we het niet.

