
 

Balans en staat van baten en lasten 2022 Hart voor Cambodja 

 

 

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

  

BALANS

AKTIVA 31-12-2022 31-12-2021

liquide middelen € 5.824,70 € 6.801,91

totaal € 5.824,70 € 6.801,91

PASSIVA
eigen vermogen € 5.824,70 € 6.801,91

totaal € 5.824,70 € 6.801,91

toelichting liquide middelen
Kas 22,20€         
ING zakelijke rekening 4.474,52€    
ING Spaarrekening -€             
rabobank 1.077,42€    
kas cambodja 296,50$    250,56€       



 

 
In het jaar 2022 konden enkele bestuursleden eindelijk weer naar Cambodja om ter plekke 
een en ander in gang te zetten.  
Onze medewerkster ter plekke Oun heeft ook veel voorwerk gedaan. 
 
 
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. 

Bij een school zijn er wc’s gebouwd, Hier was men heel blij mee. Omdat kinderen alleen naar 
school kunnen als ze een schooluniform hebben, hebben we die ook ter plekke ingekocht en 
uitgedeeld.  

Ook is de school voorzien van lesmateriaal. 

 

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 2022 2022 2021
baten
Donateurs 1) 2.879,00€    2.785,00€    
Giften 2) 3.739,73€    3.198,51€    
Opbrengst acties 3) 949,84€       220,00€       
Rente (Spaar)rekening -€             -€             
valutaverschil

totaal baten 7.568,57€    6.203,51€    

lasten
inkoop akties 4) 286,40€       25,35€         
algemene kosten 5) 2.526,18€    341,74€       
bankkosten 444,84€       340,92€       
besteed in Cambodja 6) 4.535,37€    5.813,83€    
valutaverschil

totaal lasten 7.792,80€    6.521,84€    



 

 
 

 

specificaties 2022
ad 1) opbrengst 23 donateurs.

ad 2) particuliere giften 1.061,98€   

gift afzien reiskosten 2.334,60€   

gift diaconie Elsloo 250,00€      
collecte hervormde gemeente de Rank 93,15€        

ad 3) verkoop loempia's 704,84€      
verkoop sjaals etc 245,00€      

ad 4) inkoop loempia's 166,83€      
inkoop tbv braderie etc 119,57€      

ad 5) hosting kosten website 161,98€      
diversen kantoor 29,60€        
decl reiskosten 2.334,60€   

ad 6) bestede bedragen in USD omgerekend naar Euro
cambodja wc's bij school 219,72€      
cambodja bouw huizen 422,52€      
cambodja zakken rijst 1.647,84€   
cambodja klamboes en dekens 845,05€      
cambodja schooluniformen 794,34€      
cambodja lesmateriaal 131,40€      
camodja bijdrage medische kosten 3,80€          
cambodja bankkosten 21,13€        
cambodja on/reiskosten 145,35€      
cambodja plaatselijke ondersteuning 304,22€      


