
 

Balans en staat van baten en lasten 2020 Hart voor Cambodja 

 

 

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

  

BALANS

AKTIVA 31-12-2020 31-12-2019

liquide middelen € 4.705,29 € 5.023,66

totaal € 4.705,29 € 5.023,66

PASSIVA

eigen vermogen € 4.705,29 € 5.023,66

totaal € 4.705,29 € 5.023,66

toelichting liquide middelen

Kas 121,50€       3,90€           

ING zakelijke rekening 2.533,56€    1.326,14€    

ING Spaarrekening 500,00€       2.400,00€    

rabobank 942,57€       48,87€         

kas cambodja 673,00$    607,66€       289,31€       327,00$  



 

 
Ook wij hebben in 2020 last gehad van de wereldwijde corona crisis. Hierdoor zijn de 
inkomsten uit acties en loempiaverkoop veel lager geweest. Ook de inkomsten uit collectes 
waren behoorlijk teruggelopen. Daardoor hebben we een aantal projecten naar 2021 
verschoven.  
 
Toch zijn we blij dat we de volgende projecten in 2020 hebben afgerond: 

 Twee toiletten geplaatst bij een basisschool 

 Nieuwe speeltoestellen laten maken bij twee scholen 

 Schooluniformen ter beschikking gesteld (zonder schooluniform kunnen kinderen niet 
naar school!)  

 Lesmateriaal ter beschikking gesteld aan een school. 

 Voor de allerarmsten zijn 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. 

 Voor een kind met ondervoeding is er drinkmelk ingekocht. 

Wil je meer over deze projecten lezen, zie dan de nieuwsbrief van december 2020. 

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 

adresgegevens hebben zijn persoonlijk bedankt.   

Baten en Lasten 2020 2020 2019

baten

Donateurs 1) 2.785,00€    2.005,00€    

Giften 2) 3.198,51€    6.618,41€    

Opbrengst acties 3) 220,00€       2.050,50€    

Rente (Spaar)rekening -€             12,74€         

valutaverschil

totaal baten 6.203,51€    10.686,65€  

lasten

inkoop akties 4) 25,35€         493,62€       

algemene kosten 5) 341,74€       1.788,11€    

bankkosten 340,92€       490,94€       

besteed in Cambodja 6) 5.813,83€    10.269,14€  

totaal lasten 6.521,84€    13.041,81€  



 
 

 

 

specificaties 2020

ad 1) opbrengst 18 donateurs.

ad 2) particuliere giften 1.974,00€   

gift hosting kosten website 72,00€        

gift kerk Elsloo 1.000,00€   

collecte doopsgezinde gemeente Meppel 152,51€      

ad 3) verkoop loempia's 220,00€      

ad 4) inkoop loempia's 25,35€        

ad 5) hosting kosten website 72,00€        

diversen kantoor 269,74€      

ad 6) bestede bedragen in USD omgerekend naar Euro

cambodja bijdrage studiekosten

cambodja bijdrage medische kosten 18,06€        

cambodja wc's bij school 972,43€      

cambodja speeltoestellen school 502,92€      

cambodja klamboes 925,48€      

cambodja schooluniformen 594,11€      

cambodja lesmateriaal 117,38€      

cambodja waterputten

cambodja zakken rijst 1.805,82€   

cambodja bankkosten 63,20€        

cambodja on/reiskosten 37,93€        

cambodja plaatselijke ondersteuning 776,50€      


