
 

Balans en staat van baten en lasten 2019 Hart voor Cambodja 

 

 

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

  

BALANS

AKTIVA 31-12-2019 31-12-2018

liquide middelen € 5.023,66 € 5.292,19

totaal € 5.023,66 € 5.292,19

PASSIVA
eigen vermogen € 5.023,66 € 5.292,19

totaal € 5.023,66 € 5.292,19

toelichting liquide middelen
Kas 155,20€       3,90€           
ING zakelijke rekening 2.327,73€    1.326,14€    
ING Spaarrekening 1.501,45€    2.400,00€    
rabobank 1.001,31€    48,87€         
kas cambodja 42,00$      37,97€         289,31€       327,00$  



 

 

De Stichting heeft met behulp van de “Plaatselijke Ondersteuning” onderhoud gepleegd aan 
de speeltoestellen bij de scholen en tevens nieuwe speeltoestellen laten maken. 
Tevens zijn schooluniformen ter beschikking gesteld. (zonder schooluniform kunnen 
kinderen niet naar school !) en is er lesmateriaal ter beschikking gesteld. 
 
Voor de allerarmsten zijn weer zakken met rijst beschikbaar gesteld. Deze zakken zijn lokaal 
ingekocht. 
 
Om te voorkomen dat men ziek wordt van malaria zijn er ook klamboes lokaal ingekocht en 
verdeeld. 
 

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 2019 2019 2018
baten
Donateurs 1) 2.610,00€    2.005,00€    
Giften 2) 3.417,15€    6.618,41€    
Opbrengst acties 3) 56,00€         2.050,50€    
Rente (Spaar)rekening 1,45€           12,74€         

totaal baten 6.084,60€    10.686,65€  

lasten
inkoop akties 4) -€             493,62€       
algemene kosten 5) 45,60€         1.788,11€    
bankkosten 369,31€       490,94€       
besteed in Cambodja 6) 5.936,56€    10.269,14€  
valutaverschil 1,66€           

totaal lasten 6.353,13€    13.041,81€  



 
 
 

 

specificaties 2019
ad 1) opbrengst 17 donateurs.

ad 2) particuliere giften 1.534,50€   
gift hosting kosten website 45,60€        
opbrengst collecte kerk Elsloo 116,15€      
gift diaconie Elsloo 1.000,00€   
gift 60 jarig huwelijk fam Edema 100,00€      
gift doopsgezinde remonstrantse gemeente meppel 305,60€      
collecte hervormde gemeente de Rank 93,55€        
gift gemeente staphorst 221,75€      

ad 3) verkoop cambodja-spullen 56,00€        

ad 4) dit jaar zijn er door omstandigheden geen loempia's gemaakt
en is er ook geen inkoop van cambodjaamse spullen in Cambodja geweest.

ad 5) hosting kosten website 45,60€        

ad 6) bestede bedragen in USD omgerekend naar Euro
cambodja speeltoestellen scholen 1.034,34€   
cambodja klamboes 1.808,27€   
cambodja schooluniformen 886,05€      
cambodja lesmateriaal 113,92€      
cambodja zakken rijst 1.663,61€   
cambodja bankkosten 63,29€        
cambodja on/reiskosten 41,59€        
cambodja plaatselijke ondersteuning 325,49€      


