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Financieel verslag van de Penningmeester over het jaar 2015
Algemene Financiën
1. Staat van de financiën van Stichting Kalyani te Enkhuizen
Inkomsten

2015

2014

1. Giften

€ 3.130,96

€ 2.729,31

2. Donateurs

€ 1.766,92

€ 1.922,50

3. Opbrengst Acties

€ 8.704,05

€ 4.188,59

4. Rente Spaarrekening

€

63,13

€

5. Donatie onderwijs kind €

671,83

Totaal inkomsten

98,88

€ 14.273,76

€ 8.939,28

1. Lokaal Vervoer Sri L.

€

679,50

€

0,00

2. Meubilair en bedden

€

940,29

€

0,00

3. Onderhoud gebouwen

€ 3.000,00

€

0,00

4. Reiskosten Sri L.

€ 1.086,92

€

0,00

5. Kosten begeleiding

€

326,74

€

0,00

6. Eten en drinken kids

€

472,28

€

0,00

7. Koop comp.& boeken

€ 1.982,00

€

0,00

8. Salaris Leraren

€ 2.325,00

€

0,00

9. Internetkosten

€

367,74

€

651,28

10. Porti en bankkosten

€

723,64

11. Kosten Acties

€ 1.440,79

€

1.806,28

12. Div.Adm.kosten

€

€

2.606,25

Uitgaven

Totaal Uitgaven
Toename

581,23

€ 13.926,13

€ 5.186,82

€

€ 3.752,46

347,63

Saldivergelijking

2015

2014

Bankrekening

€ 11.111,53

€ 7.517,08

Kas

€

€

Spaarrekening

€ 5.651,70

€ 12.588,57

Kruisposten

€

0,00

€ - 3.718,00

Totaal

€ 16.874,23

€ 16.526,48

111,00

138,95

Toelichting op het Financieel Jaarverslag 2015

Het financieel jaarverslag van 2015 ziet er gezond uit.
Het is een goed jaar voor Stichting Kalyani geweest, zowel hier in Nederland
als in Sri Lanka.
We hebben ons doel voor 2015 gehaald.
Dit kwam mede door de opbrengst van de diverse acties.
Als eerste was daar de Sponsorplons. De schooljeugd had ons gekozen
als doel voor 2015. Zij zwommen samen het mooie bedrag van € 5700,00
bij elkaar.
Hier waren ook kosten aan verbonden want alle 150 kinderen gingen naar
huis met een goodie bag. Er was een verloting bij en hier moesten ook
spulletjes voor worden gekocht. Dit kwam ten laste aan kosten actie.
Natuurlijk mogen we Stichting Missie Zending niet vergeten, elk jaar krijgen wij
een donatie van de 40mm, net als vele andere stichtingen in W.Friesland.
Waar we heel dankbaar voor zijn, zijn onze trouwe donateurs en de
diverse particulieren en bedrijven die ons een gift hebben
gegeven voor het werk wat wij doen in Sri Lanka.
Dit jaar zijn we gestart met: sponsor een kind: IT school in Monaragala.
Hier gaan we volgend jaar zeker mee verder.
Tot zover de inkomsten.

Bij de uitgaven ziet u een langere lijst dan dat u van ons gewend bent.
Alles is nu netjes uitgesplitst.
Begin van het jaar zijn onze voorzitster en de secretaris naar Sri Lanka geweest.
Dit zijn ook de 1e tien posten van de lijst met uitgaven.
Zij hebben daar diverse scholen en weeshuizen bezocht en gevraagd wat zij
nodig hadden. De spullen die zij graag wilden hebben en nodig hadden, zijn
ter plaatste gekocht en afgeleverd. De winkelier waren blij met hen en wij
zagen blijde gezichten waar de spullen werden afgeleverd.
De IT school in Monaragala was ook een bezoek waard. De onderwijzers en de
kinderen waren heel enthousiast om de delegatie uit Enkhuizen te zien.
Deze streek in Sri Lanka is erg arm en het werd moeilijk om de salarissen van
het onderwijzend personeel te betalen. Vanaf augustus doet Stichting Kalyani dit.
Verder zijn er de gewone kosten. De kosten voor de acties lijkt misschien meer
dan nodig is, maar in december is er € 600,00 gestort naar Sri Lanka.
Daar heeft Christie, namens Sinterklaas, aan 150 kinderen boeken, schriften
pennen e.d. uitgedeeld.
De administratie kosten bestaan dit jaar uit: het bestellen van briefpapier, enveloppen
en kaartjes voor de bestuursleden. Ook is er inkt besteld voor de printer.
De porti en bankkosten zijn dit jaar ook hoger. Dit komt voornamelijk omdat er veel
getelefoneerd, gemaild wordt naar diverse mensen in Sri Lanka. Ook het storten
van geld naar Sri Lanka kost geld.
We zijn begonnen met de renovatie van het Pandhukabayapura College.
Hiervoor mogen we de opbrengst van de Kiwanis wijnactie gebruiken. Hoeveel dit gaat
worden is nog een verrassing. De Stichting heeft de eerste aanbetaling gedaan.
De rest van de kosten, zijn kosten die elke Stichting maakt.

Toekomstverwachting
Het lijkt pas gisteren, maar dit jaar bestaat Stichting Kalyani
5 jaar. Onze doelstelling is en was:
Het ondersteunen van weeskinderen, scholen en ziekenhuizen.
In het jaar 2015 is dit zeker gelukt.
Wat willen wij in 2016 bereiken en doen?
1. De renovatie van het Pandhukabayapura College afronden
2. Uitbreiding van de actie Sponsor een kind op de IT school
3. Voor alles is geld nodig en dit hopen we te bereiken door:
Te collecteren
Goederen te verkopen op de diverse markten
Een aanvraag in te dienen voor de 40mm
Bedrijven aan te schrijven voor een presentatie.
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 2016.

