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Jaarrekening 2005
Staat van baten en lasten over

2005

2004

(in euro)

BATEN
bijdragen sponsors
eenmalige donaties
rente
totaal
LASTEN
bijdragen ten gunste van project in Uganda
kosten
stichtingskosten
bankkosten
totaal kosten
totaal

18.831
18.008
98
36.937

16.729
12.533
0
29.262

36.758

29.081

22
157

Saldo

22
159
179
36.937

181
29.262

nihil

nihil

Toelichting
Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de totale baten in 2005 met 26% zijn toegenomen
ten opzichte van 2004. Een groot deel hiervan komt voort uit een grote eenmalige donatie,
maar ook de bijdragen van sponsors zijn gestegen. Door het gebruik van een spaarrekening
kwam er in 2005 ook rente binnen.
De meeste sponsors en donateurs in Duitsland betaalden in 2005 weer via MISEREOR. Dit
levert hen een belastingvoordeel op. Dit geld gaat direct naar het project en is dus niet in de
cijfers van ICCF Holland terug te vinden. In 2005 was dit ca. 10.000 euro. De administratie
van de Duitse sponsors loopt wel via ICCF Holland.
Het grootste deel van de donaties is gedaan vanwege het gebruik van Vim, maar dit wordt
niet apart vermeld omdat dit niet altijd duidelijk is.
Uit onderstaande tabel blijkt dat het aandeel van de sponsors flink kleiner is geworden. Dit
komt met name door een grote eenmalige donatie.
Percentuele opbouw van de baten
bijdragen sponsors
eenmalige donaties

2005
51 %
49 %
100 %
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2004
57 %
43 %
100 %

Gestreefd wordt naar zo laag mogelijke kosten. Doelstelling is de kostenpost te beperken tot
maximaal 5% van de baten.
Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de kosten in 2005 slechts 0,5 % van de totale
baten bedroegen. De doelstelling is dus ruimschoots gehaald. Het grootste deel van de
kosten bestaat uit bankkosten voor buitenlandse donaties en overschrijvingen naar Uganda.

Balans per 31 december

2005

2004

2005

2004

Eigen vermogen

nihil

nihil

Nog te betalen aan
project in Uganda

160

401

160

401

(in euro)

Liquide middelen

160

401

totaal

160

401

Toelichting
Zoals uit de balans en staat van baten en lasten blijkt, heeft de stichting geen eigen
vermogen. Alle baten komen (na aftrek van kosten) ten gunste van het project in Uganda.
De aanwezige liquide middelen (alleen een banktegoed) zijn volledig bestemd om naar
Uganda te worden overgemaakt. Ter beperking van de bankkosten gebeurt dit met grotere
bedragen tegelijk. In december 2005 was het grootste deel van het tegoed overgemaakt,
waardoor het einde jaar saldo laag uitvalt.

Verwachtingen voor 2006
In januari 2006 worden er 89 kinderen gesponsord. Dat is vier meer dan vorig jaar. De
maandelijkse inkomsten bedragen circa 1200 euro. Er is ook nog een flink aantal sponsors
dat per jaar betaald. Hopelijk komen we ook in 2006 netto uit op een stijging van het aantal
sponsors.
De baten uit hoofde van eenmalige donaties zijn gezien het incidentele karakter moeilijk te
voorspellen. In 2005 was er een erg grote donatie, de kans is groot dat het bedrag in 2006
lager zal uitvallen.

Venlo, 2 februari 2006,

Bram Moolenaar, penningmeester.
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