
Balans en staat van baten en lasten 2016 Hart voor Cambodja 

 

BALANS 

AKTIVA 
 

31-12-2016 31-12-2015 

  

 
liquide middelen € 6.423,38 € 6.980,57 

  

 
totaal € 6.423.38 € 6.980,57 

  PASSIVA 
 

 
eigen vermogen € 6.423.38 € 6.980,57 

  

 
totaal € 6.423.38 € 6.980,57 

Toelichting op de balans. 

 

toelichting liquide middelen 2016 2015 

Kas  €      215,20   €      131,30  

ING zakelijke rekening  €      677,50   €      152,22  

ING Spaarrekening  €   4.000,00   €   6.000,00  

rabobank  €   1.019,63   €        98,64  

kas cambodja   $   566,10   €      511,05   €      598,41  
 

De Stichting heeft geen bezittingen, doch beschikt slechts over liquide middelen. 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

De Stichting heeft met behulp van de “Plaatselijke Ondersteuning” dit jaar weer een 
aantal projecten gedaan, waarbij vooral nadruk lag op het verbeteren van de 
woonomstandigheden van de plaatselijke bevolking. 
In totaal zijn er 5 nieuwe huizen (paalwoningen) gebouwd. Een groot aantal 
klamboes zijn uitgedeeld, waarmee we hopen dat ziektes door muggen 
overgebracht teruggedrongen worden. 
Voor de allerarmsten zijn weer zakken met rijst beschikbaar gesteld. 
Voor de kinderen zijn plaatselijk schooluniformen gemaakt zodat er weer meer 
kinderen naar school kunnen. 
De speeltoestellen bij de school die een aantal jaren geleden zijn geschonken, zijn 
opgeknapt zodat de kinderen weer veilig hier gebruik van kunnen maken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baten en Lasten 2016 2016 2015

baten

Donateurs 1) 1.340,00€    1.280,00€    

Giften 2) 6.640,76€    6.063,38€    

Opbrengst acties 3) 1.450,10€    2.227,82€    

Rente (Spaar)rekening 14,48€         31,98€         

totaal baten 9.445,34€    9.603,18€    

lasten

inkoop akties 4) 314,33€       594,26€       

algemene kosten 5) 2.077,80€    2.153,26€    

bankkosten 418,33€       469,87€       

besteed in Cambodja 6) 7.192,06€    5.104,09€    

totaal lasten 10.002,52€  8.321,48€    



 

 

 

 

 

specificaties 2016

ad 1) opbrengst 12 donateurs.

ad 2) particuliere giften 1.365,17€   

gift hosting kosten website

wereldwinkel Wezep (opheffing) 2.000,00€   

diaconie en kerk Elsloo 695,00€      

doopsgezinde kerk Meppel 466,59€      

Diaconie Hervormde Gemeente de Rank collecte 6-7 133,10€      

gift te declareren reiskosten Cambodja bestuursleden 1.980,90€   

ad 3) verkoop loempia's 1.037,10€   

verkoop cambodja-spullen 413,00€      

ad 4) inkoop loempia's 215,03€      

inkoop cambodja-spullen 99,30€        

ad 5) diversen kantoor 96,90€        

declaratie reiskosten cambodja 2 bestuursleden 1.980,90€   

ad 6) bestede bedragen in USD omgerekend naar Euro

cambodja reparatie speeltoestellen 187,77€      

cambodja bouwen huizen 2.051,97€   

cambodja klamboes 902,76€      

cambodja schooluniformen 1.404,69€   

cambodja lesmateriaal 397,21€      

cambodja waterputten 424,30€      

cambodja zakken rijst 1.237,68€   

cambodja bankkosten 72,01€        

cambodja on/reiskosten 188,68€      

cambodja plaatselijke ondersteuning 324,99€      


