
	

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2018  STICHTING MZEE KAMBEE 

                                                                                     April 2019      

 

Internet Zakenrekening NL06TRIO0198493843 

Saldo per 1-1-2018                                         2.109,38 euro 

Saldo per 31-12-2018                               3.892,09 euro 

Internet Rendement rekening  NL17TRIO2000126928 

Saldo per 1-1-2018                                        18.008,32 euro 

Saldo per 31-12-2018                              16.008,32 euro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Inkomsten uit donaties particulieren, sponsoren, acties 

                                            6.887,50 euro 

Overmaking van rendement rekening naar zakenrekening 

                                             2.000,00 euro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uitgaven 

Studiekosten                                            2.324,25 euro 

BEL-bouwproject                                           4.147,70 euro 

Bankkosten binnenland                                             150,11 euro 

Bankkosten buitenland                                     75,00 euro 

Overhead                                               406,84 euro 

Het bestuur van de Stichting Mzee Kambee heeft de jaarrekening over 2018 vastgesteld 
in zijn vergadering van 2 april 2019. 

Voorzitter B. Beerthuizen 

Secretaris  J. v.d. Pol 

Penningmeester R. v.d. Stok 



Toelichting Jaarrekening. 

De gift voor de bouw van een kleuterschool in Nadanya is dit jaar volledig besteed. De 
kleuterschool is klaar en om een extra goede invulling en voorbereiding voor het 
basisonderwijs aan de kinderen op de kleuterschool te geven, gaat de kleuterjuffrouw in 
2019 naar een 4 maanden cursus Engels, betaald door de Stichting. 

In 2018 hebben 17 kinderen onderwijs betaald gekregen via de Stichting Mzee Kambee. 
Voor een aantal kinderen is specifiek een beroep gedaan op fondsen. In 2019 zijn er op 
dit moment nog 8 kinderen die basis- en voortgezet onderwijs krijgen betaald vanuit de 
Stichting, en 3 studenten volgen een beroepsopleiding. Er wordt voor een aantal 
kinderen weer een beroep gedaan op fondsen, dit voornamelijk vanwege de hogere 
kosten van een vervolg opleiding voor beroepsonderwijs. Verder zijn de inkomsten op dit 
moment voldoende om voor de kinderen die nu in het programma zitten de schoolgelden 
te blijven bekostigen. 

In 2018 zijn er meer onkosten gemaakt t.a.v. de overhead. Dit heeft o.a. te maken met 
de aanschaf van een telefoon voor onze contactpersoon in Tanzania, de contactpersoon 
krijgt ook een onkosten vergoeding i.v.m. de kosten van vervoer naar de scholen omdat 
de rekeningen daar ter plekke betaald worden.  Er wordt bespaard op de overhead van 
de website, deze is vernieuwd door onze vrijwilliger Maina, er zijn nu geen kosten meer 
voor een abonnement. 
 
 

            
   


