Financieel jaarverslag van
Stichting Kalyani
2019

Financieel verslag van de Penningmeester over het jaar 2019
Algemene Financiën
Staat van de financiëen van Stichting Kalyani te Enkhuizen

Inkomsten
1.
2.
3.
4.
5.

2019

Giften
Help Sri Lanka
Donateurs
Opbreng Acties
Onderwijs Kind

Totaal inkomsten

2018

€ 5.356,38
€ 11.285,62
€ 1.803,50
€ 2.921,21
€
70,00

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

€ 21.436,71

€ 8.575,82

€
€
€
€
€
€
€
€

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

Uitgaven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Salaris Leraren
Internet kosten
Porti en Bankk.
Kosten Acties
Adm. Kosten
Aanslag Pasen Bet.
Meubilair
Reiskosten Sri L.

Totaal Uitgaven

5.320,00
569,68
1.032,59
251,22
215,90
4.000,00
316,00
1.983,95

€ 13.689,34

€ 7.480,62

Saldo winst/verlies
+/+ € 7.747,37

+/+ € 1.095,20

Saldivergelijking

2019

2018

Bankrekening

€ 13.095,10

€ 5246,45

Kas

€

68,91

€

170,19

Spaarrekening

€

240,63

€

240,63

Kruisposten

€

0,00

€

0,00

Totaal

€ 13.404,64

€ 5.657,27

Toelichting Financieelverlag
Wat gaat een jaar snel voorbij, het is alweer 2020.
We zullen u laten zien waar we het geld aan hebben
besteed in 2019.
Laten we het punt voor punt bekijken.
De salarissen aan de leraren worden elke maand betaald.
De internetkosten zijn hoger dan in 2018. Dit komt omdat
er veel contact over en weer is geweest.
Net als de Porti en Bankkosten, deze zijn ook hoger, Dit heeft een
heel andere reden namelijk het versturen van 9 bananen dozen
met computers.
De administratie kosten en de kosten voor diverse acties zijn
ongeveer hetzelfde als in 2018, dat is dus mooi.
We hebben de 1e € 4000,00 overgemaakt naar Sri Lanka, dit om
de kinderen en families die getraumatiseerd zijn door de bomaanslagen op 1e paasdag te helpen.
U ziet ook een post meubilair. Dit zijn de spullen die wij gekocht
Hebben voor het huisje van onze stage lopers.
De reiskosten Sri Lanka zijn doormiddel van een donatie betaald.

Dan de inkomsten
2019 begon fantastisch. Er waren plannen om naar Sri Lanka
te gaan en daar alles te bekijken.
Helaas kon dit niet doorgaan en kwamen de bomaanslagen op
21 april 2019.
Er volgde een negatief reisadvies, wat heel lang geduurd heeft.
We zijn meteen een inzameling gestart voor de slachtoffers.
Dit is in het hele land goed opgepakt er werd gul gedoneerd.
We hebben dit in een apart vak gestopt te weten: Help Sri Lanka.
De actie heeft totaal € 11.285, 00 opgebracht.
Dit was niet het enigste wat we hebben gedaan.
Geholpen bij de 40 MM loop in Venhuizen
Op de markt gestaan en natuurlijk de collecte in augustus.
Hier lopen we toch mooi met 25 man in Enkhuizen.
De opbrengst van de acties, donateurs en giften zijn lager. Dit
Komt ook omdat er gericht aan de slachtoffers is gegeven.
We zijn maar met een “klein”groepje maar doen er alles aan
om de kinderen in Sri Lanka te helpen.
We zijn alle mensen die ons hebben gesteund, op wat voor
manier dan ook erg dankbaar en hopen dat we dit jaar ook op
u kunnen rekenen.

