
 

Balans en staat van baten en lasten 2018 Hart voor Cambodja 

 

 

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

  

BALANS

AKTIVA 31-12-2018 31-12-2017

liquide middelen € 5.292,19 € 4.068,22

totaal € 5.292,19 € 4.068,22

PASSIVA
eigen vermogen € 5.292,19 € 4.068,22

totaal € 5.292,19 € 4.068,22

toelichting liquide middelen
Kas 12,95€         3,90€           
ING zakelijke rekening 2.326,58€    1.326,14€    
ING Spaarrekening 1.500,00€    2.400,00€    
rabobank 1.326,23€    48,87€         
kas cambodja 138,00$    126,43€       289,31€       327,00$  



 

 

De Stichting heeft met behulp van de “Plaatselijke Ondersteuning” het schoolproject uit 2017 
verder afgerond met de bouw van een derde klaslokaal. 
Tevens zijn schooluniformen ter beschikking gesteld. (zonder schooluniform kunnen 
kinderen niet naar school !) en is er lesmateriaal ter beschikking gesteld. 
 
Vanuit de collecte bij de uitvaart van onze donateur van het eerste uur Jans Nijholt is geld 
beschikbaar gekomen om een huis te bouwen voor een arm gezin. 
 
Voor de allerarmsten zijn weer zakken met rijst beschikbaar gesteld. 
 

Wij danken natuurlijk al onze donateurs en iedereen die giften gedaan heeft.  In de 
verslaglegging kunnen we niet iedereen benoemen, maar diegenen waarvan we de adres-
gegevens hebben zijn persoonlijk bedankt.  

Baten en Lasten 2018 2018 2017
baten
Donateurs 1) 2.530,00€    2.005,00€    
Giften 2) 6.784,47€    6.618,41€    
Opbrengst acties 3) 1.960,50€    2.050,50€    
Rente (Spaar)rekening 4,62€           12,74€         
positief valutaverschil 10,27€         

totaal baten 11.289,86€  10.686,65€  

lasten
inkoop akties 4) 371,46€       493,62€       
algemene kosten 5) 322,85€       1.788,11€    
bankkosten 348,42€       490,94€       
besteed in Cambodja 6) 9.023,16€    10.269,14€  

totaal lasten 10.065,89€  13.041,81€  



 
 
 

 

specificaties 2018
ad 1) opbrengst 19 donateurs.

ad 2) particuliere giften 1.645,00€   
giften familie Lammertsen 420,50€      
gift Marty en Geera hosting kosten website 45,60€        
opbrengst potje goed doel feest Koos en  Iris 400,00€      
collecte trouwdienst Alwin en Ina Hervormde gem. De rank 132,41€      
collectes hervormde gemeente de Rank 358,10€      
collecte en gift kerk Elsloo 1.244,00€   
opbrengst potje uitvaart Jans Nijholt 637,70€      
gift stichting Pelgrimshoeve 1.250,00€   
collecte doopsgezinde gemeente Meppel 271,16€      
gift Rochewood 380,00€      

ad 3) verkoop loempia's 1.709,00€   
opbrengst lezingen
verkoop cambodja-spullen 251,50€      

ad 4) inkoop loempia's 371,46€      
inkoop cambodja-spullen

ad 5) hosting kosten website 45,60€        
diversen kantoor 277,25€      

ad 6) bestede bedragen in USD omgerekend naar Euro
cambodja bijdrage studiekosten
cambodja bijdrage medische kosten
cambodja bouw klaslokalen 4.626,56€   
cambodja opknappen huizen 503,88€      
cambodja klamboes
cambodja schooluniformen 1.374,23€   
cambodja lesmateriaal 129,18€      
cambodja waterputten
cambodja zakken rijst 1.832,30€   
cambodja bankkosten 54,97€        
cambodja on/reiskosten 172,24€      
cambodja plaatselijke ondersteuning 329,80€      


