
	

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2020 STICHTING MZEE KAMBEE	

Mei 2021   	

 

                                                                    BALANS 

ACTIVA             31-12-2020           31-12-2019 
                                      
 Euro Euro 
Zaken Rekening  25.257,48 10.560,95 
Rendement Rekening 0 16.008,32 
Totale activa 25.257,48 26.569,27 
   
Van Rendement naar Zakenrekening                                              

15.996,45 
 

 
Staat van baten en lasten 
 
Inkomsten uit donaties en giften 
 

  

Baten particulier 1.695,00 2.075,00 
Baten organisaties  zonder winststreven 400,00 15.365,28 
Som van baten 2.095,00 17.440,28 
 
Uitgaven besteed aan doelstelling 
 

  

Studiekosten 2.722,50 10.089,70 
   
Uitgaven kosten/administratie 89,77  
Bankkosten Buitenland 50,00 110,00 
Bankkosten Binnenland  181,52   135,11 
Overhead Tanzania 363,00 437,50 
Som van lasten 3.406,79 10.772,31 
 
Resultaat 
 

  

Saldo baten en lasten -1.311,79 6.667,97 
 

 

 

 



 

Toelichting jaarrekening: 

In 2020 zijn er 12  studenten financieel ondersteunt door de Stichting. Er zijn 2 
studenten die examen hebben gedaan voor het voortgezet middelbaar onderwijs. Joseph 
heeft zijn eindexamen helaas niet gehaald en de Imani heeft zich mogelijk gekwalificeerd 
voor een vervolgopleiding maar is nog in afwachting van een besluit door de overheid.  
Er komen in Tanzania steeds meer modernere opleidingsinstituten en daardoor worden er 
hogere collegegelden gevraagd. De uitgaven voor de collegegelden per student blijven 
stijgen terwijl de kosten voor de middelbare scholen gelijk blijven. 

De stichting werkt in Tanzania samen met twee vrijwilligers die beiden een onkosten-
vergoeding ontvangen voor gemaakte reis- en telefoonkosten. 

Het bestuur heeft besloten om de Rendementrekening op te heffen en de gelden over te 
hevelen naar de zakenrekening. Triodosbank berekent extra kosten voor de 
Rendementrekening, ook als er geen mutaties zijn. Het schrappen van deze rekening is 
een kleine besparing op de overhead van de Stichting. 

Stichting Mzee Kambee is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn zoals die door de Raad 
van Jaarverslaglegging is gepubliceerd (richtlijn 650). 

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Mzee Kambee en 
goedgekeurd op 17 mei 2021. 

Voorzitter: B.Beerthuizen  Secretaris: J.v.d.Pol  Penningmeester: R.v.d.Stok.                                                    

 

 

 

 

   


