
 

Balans en staat van baten en lasten 2021 Hart voor Cambodja 

 

 

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

  

BALANS

AKTIVA 31-12-2021 31-12-2020

liquide middelen € 6.801,91 € 4.705,29

totaal € 6.801,91 € 4.705,29

PASSIVA
eigen vermogen € 6.801,91 € 4.705,29

totaal € 6.801,91 € 4.705,29

toelichting liquide middelen
Kas 40,40€         121,50€       
ING zakelijke rekening 5.610,92€    2.533,56€    
ING Spaarrekening -€             500,00€       
rabobank 68,93€         942,57€       
kas cambodja 1.280,00$ 1.081,66€    607,66€       673,00$  



 

 
Het jaar 2021 stond bij Hart voor Cambodja nog in het teken van de wereldwijde corona-
besmetting. Cambodja zit nog dicht voor toeristen en het land heeft intern veel last in 
economisch opzicht van de restricties. 
 
Ook hebben we de activiteiten wat terug moeten schroeven. 
 
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. Tegen de kou zijn er ook dekens uitgedeeld. 
 
Hopelijk kunnen we in 2022 weer wat meer activiteiten ontplooien. 

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 2021 2021 2020
baten
Donateurs 1) 2.710,00€    2.785,00€    
Giften 2) 3.430,93€    3.198,51€    
Opbrengst acties 3) 787,00€       220,00€       
Rente (Spaar)rekening -€             -€             
valutaverschil

totaal baten 6.927,93€    6.203,51€    

lasten
inkoop akties 4) 133,69€       25,35€         
algemene kosten 5) 3,10€           341,74€       
bankkosten 385,55€       340,92€       
besteed in Cambodja 6) 4.270,03€    5.813,83€    
valutaverschil 38,94€         

totaal lasten 4.831,31€    6.521,84€    



 

 
 

 

specificaties 2021
ad 1) opbrengst 22 donateurs.

ad 2) particuliere giften 1.745,00€   
giften tbv plaatselijke ondersteuning 1.565,00€   
collecte hervormde gemeente de Rank 120,93€      

ad 3) verkoop loempia's 787,00€      

ad 4) inkoop loempia's 133,69€      

ad 5) hosting kosten website -€           
diversen kantoor 3,10€          

ad 6) bestede bedragen in USD omgerekend naar Euro
cambodja klamboes en dekens 845,05€      
cambodja zakken rijst 1.521,09€   
cambodja bankkosten 50,70€        
cambodja on/reiskosten 27,89€        
cambodja bijdrage studiekosten 760,54€      
cambodja plaatselijke ondersteuning 1.064,76€   


