
Exploitatierekening 2015 

  
        

 

Inkomsten 
 Sponsor een leerplek 1.800 

Giften organisaties 3.039,46 

Particuliere giften 6.423,50 

Diverse overboekingen 7.200,00 

Rente 0,88 

  Totaal inkomsten €18.463,84 

  Uitgaven 
 Satang Diabang 23.500 

Algemene kosten 2.171,16 

Interne overboekingen 0 

  Totaal uitgaven €25.671,16 

  Resultaat -€ 7.207,32 

 

   
        

 
Toelichting op de exploitatierekening 
 

Inkomsten 

Het overgrote deel van de inkomsten kwam uit veel kleine donaties en giften. Het 

bedrag is door de jaren heen helaas minder geworden. Onder ‘diverse 

overboekingen’ is een bedrag van € 7.200,- opgenomen. Dit betreft een 

periodieke schenking uit een nalatenschap.  

 

In 2012 is de Stichting gestart met de actie Sponsor een leerplek. Voor € 400 per 

jaar, vijf jaar lang, kan een leerling worden gesponsord. Via een notariële akte 

kan deze schenking in aftrek worden gebracht bij de belastingaangifte. Eind 2015 

waren er vijf sponsoren waarvan één voor € 200,- per jaar en vier voor € 400,- 

per jaar. 

 Financieel jaarverslag 2015 
 2 mei 2016 



 

Uitgaven 

Regelmatig wordt via Credit Mutuel du Senegal en via Western Union geld 

overgemaakt aan de school Satang Diabang voor hun exploitatie. De school heeft 

weliswaar eigen inkomsten (zoals lesgeld, opbrengsten door verkoop van 

producten en giften ter plaatse), maar is voor een belangrijk deel nog afhankelijk 

van de fondsen die de Stichting Kafountine weet te verwerven. 

 

De algemene kosten zijn dit jaar hoger dan 2014. Dit heeft te maken met een 

tweetal gesponsorde vliegreizen naar Senegal die door de Stichting zijn 

bekostigd. Na correctie voor deze vliegreizen is het bedrag dat niet direct ten 

goede komt aan de school ca. 3% van de totale uitgaven. De algemene kosten 

bestaan verder met name uit bankkosten. 

 

Resultaat 

Het resultaat over 2015 is helaas negatief. Dit hangt voornamelijk samen met 

een forse terugloop in giften van organisaties. Het bestuur doet er alles aan om 

dat in 2016 weer op het oude niveau te krijgen of zelfs te verbeteren. In 2015 

kon het negatieve resultaat gelukkig worden opgevangen door aanwezige 

reserves.  

 

Werkzaamheden 

Per 1 november 2014 is er een nieuw bestuur van de stichting Kafountine. Het 

nieuwe bestuur is in 2015 maandelijks bijeen geweest. Per 1 januari 2016 is de 

samenstelling van dit bestuur op één plek (penningmeester) gewijzigd en er is 

een extra bestuurslid (communicatie) toegetreden.  

 

In de bestuursvergaderingen wordt uitgebreid stil gestaan bij het reilen en zeilen 

van de school Satang Jabang. Het conseil van de school stelt elk jaar een 

begroting op en rapporteert elk trimester over de uitgaven en de inkomsten. Ook 

wordt regelmatig over en weer gecommuniceerd tussen het conseil en het 

bestuur van de stichting Kafountine over verschillende actuele aangelegenheden.  

Zoals ieder jaar is ook in 2015 weer tijd besteed aan het werven van fondsen.  

 

 

Saldo op 31 december 2015 

   
        

Lopende rekening 4.844,37 

 
        

Spaarrekening 10.000,00 

 
        

   
        

   
        

Totaal saldo €14.844,37 

 
        

 
 

Namens het Bestuur van Stichting Kafountine 

Rutger Schilpzand – voorzitter 

Rogier Kamphuis - penningmeester 


