
Balans en staat van baten en lasten 2017 Hart voor Cambodja 

BALANS 

AKTIVA 
 

31-12-2017 31-12-2016 

  

 
liquide middelen € 4.068,22 € 6.423,38 

  

 
totaal € 4.068,22 € 6.423,38 

  PASSIVA 
 

 
eigen vermogen € 4.068,22 € 6.423,38 

  

 
totaal € 4.068,22 € 6.423,38 

toelichting liquide middelen 

Kas  €              3,90   €      215,20  

ING zakelijke rekening  €       1.326,14   €      677,50  

ING Spaarrekening  €       2.400,00   €   4.000,00  

rabobank  €            48,87   €   1.019,63  

kas cambodja   $   327,00   €          289,31   €      511,05  

 

 

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

 

 

 
  

 



 

De Stichting heeft met behulp van de “Plaatselijke Ondersteuning” dit jaar een groot project 
gedaan. 
Bij een school waar in het verleden al eens wc’s en speeltoestellen geplaatst zijn, is een 
uitbreiding gerealiseerd van drie klaslokalen. Voor de definitieve afwerking zullen er ook nog 
bijdrages gedaan worden in 2018. 
 
Voor de allerarmsten zijn weer zakken met rijst beschikbaar gesteld. 
 

Baten en Lasten 2017 2017 2016

baten

Donateurs 1) 2.005,00€    1.440,00€    

Giften 2) 6.618,41€    4.659,86€    

Opbrengst acties 3) 2.050,50€    1.450,10€    

Rente (Spaar)rekening 12,74€         14,48€         

totaal baten 10.686,65€  7.564,44€    

lasten

inkoop akties 4) 493,62€       314,33€       

algemene kosten 5) 1.788,11€    2.077,80€    

bankkosten 490,94€       418,33€       

besteed in Cambodja 6) 10.269,14€  7.192,27€    

totaal lasten 13.041,81€  10.002,74€  



 

 
 
 
    

 

specificaties 2017

ad 1) opbrengst 17 donateurs.

ad 2) particuliere giften 2.221,50€  

gift hosting kosten website 45,60€       

Gift Rochewood 530,00€     

collecte Gereformeerde kerk Zwartsluis 776,30€     

Gift kerkblad Gaandeweg Meppel 500,00€     

gift doopsgezinde gemeente Meppel 108,45€     

collecte Poezie-dienst kerk Elsloo 201,85€     

gift diaconie Elsloo 500,00€     

gift te declareren reiskosten Cambodja bestuursleden 1.734,71€  

ad 3) verkoop loempia's 1.290,00€  

verkoop cambodja-spullen 760,50€     

ad 4) inkoop loempia's 281,29€     

inkoop cambodja-spullen 212,33€     

ad 5) hosting kosten website 45,60€       

diversen kantoor 7,80€         

declaratie reiskosten cambodja 2 bestuursleden 1.734,71€  

ad 6) bestede bedragen in USD omgerekend naar Euro

cambodja bouw klaslokalen 8.847,29€  

cambodja zakken rijst 973,20€     

cambodja on/reiskosten 130,14€     

cambodja plaatselijke ondersteuning 318,50€     


