
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Financieel Jaarverslag van 

S0ch0ng Kalyani 

2021 



Financieel verslag van de Penningmeester over het jaar 2021 

Algemene Financiën 

Staat van de financiën van S0ch0ng Kalyani te Enkhuizen 

Inkomsten     2021     2020   

1. GiGen   €   16.826,56   €   13.382,28 

2. Donateurs              885,00              879,07 

3. Opbrengst Ac0es               67,41          4.454,43 

Totaal inkomsten  €   17.778,97   €   18.715,78 

Uitgaven___________________________________________________________ 

1. Salaris Leraren  €       320,00    €     3.220,00 

2.  Internet kosten           766,83               859,93 

3. Por0 en Bankkosten          371,67               323,15 

4. Kosten Ac0es            579,63            1.001,98 

5. Adm. Kosten        1.059,44       

6. Zeevracht         2.294,00            3.000,00 

7. Begeleiding kosten          250,00 

8. Aanschaf comp./boeken          500,00 

9. Geschonken eten/drinken    5.500,00            2.950,00 

10.Lokaal vervoer in Sri L.              2.282,65 

11.Reiskosten Sri Lanka              3.471,98 

Totaal uitgaven          €   11.641,57    €   17.109,69 



Saldo winst/verlies 

    +\+  €   6.137,40    €     1.606,09 

Saldivergelijking   2021     2020   

Bankrekening   €   4.348,20    €   15.635,20 

Kas    €           3,37    €           78,97 

Spaarrekening   €  17.740,63    €          240,63 

Kruisposten   €            0,00    €               0,00 

Totaal    €  22.092,20        €     15.954,80 

 



ToelichDng  Financiële verslag 

En weer zat de wereld op slot. Geen reis naar Sri Lanka. We hadden zo graag 

de school bezocht die we verbouwd hadden, alles wordt weer op de lange 

baan geschoven. Het is helaas niet anders. Gelukkig zijn onze mensen in Sri Lanka  

hard aan het werk geweest met het uitdelen van voedsel pakkeben. Fijn dat ze dit 

konden doen tussen de Lockdowns door. 

Dit is ook te zien in het financiële verslag, laten we dit eens bekijken.  

In 2020 is er een container verscheept naar Sri Lanka en we moesten nog een gedeelte betalen, 
en dat is gedaan.  

De kosten van begeleiding zijn voor onze mensen in Sri Lanka, ook daar kost benzine geld.  

Er is eten en drinken gekocht voor de voedsel pakkeben en deze gingen naar mensen  

die het echt nodig hadden.   

De internetkosten zijn misschien aan de hoge kant, maar hier staat Paypal ook onder.  

Dan de administra0e kosten, er is een schenking gedaan, vandaar dat deze meer is.  

Er is een groot bedrag naar de spaarrekening gegaan, dit is veiliger en we moeten sparen voor 
onze eigen school.  

De financiën zijn op orde, dus we kunnen verder gaan.  

Wij bieden hulp waar we kunnen en dit blijven we zeker doen.  



 

De inkomsten van SDchDng Kalyani 

Wat waren we blij dat we in 2021 collecteren mochten, Met een grote groep zijn we hard aan de 
slag gegaan. Onze secretaris had de QR code gevonden. Deze heeG zeker geholpen. We hebben  

met z’n allen een mooi bedrag opgehaald.  

Ook de 40 mm is op pad geweest. Je kon in je eigen stad/dorp lopen en de sponsor betaalde, 

hiervan hebben we ook een mooi bedrag ontvangen. 

Gelukkig hebben ook de S0ch0ngen ons niet in de steek gelaten. Hartelijk dank hiervoor : 

S0ch0ng De Vlieger, Stg. Hervormd Weeshuis, Wezenfonds Ev. Lutherse Gemeente, PCI Franciscus 

Xaverius en J. en A, Founda0on. 

Wie we natuurlijk niet moeten vergeten zijn al onze vrijwilligers en donateurs.  

Met z’n allen kunnen we er iet moois van maken en dat doen we zeker 




