
Financiële verantwoording 2017 
De kosten voor de website zullen jaarlijks terugkomen. Voor het hebben van een zakelijke 
rekening (= verplicht voor een stichting) worden hogere kosten in rekening gebracht dan 
bij een privérekening. Ook voor het overboeken van geld naar een buitenlandse rekening 
en het opnemen van geld in Ghana worden altijd kosten berekend door de bank. 

1. Het bankkosten onderzoek hebben we in gang gezet, omdat de overmaking van 
1000,00 euro naar WOM maar niet op hun rekening bijgeschreven werd. Het duurde dit 
keer erg lang, waarschijnlijk in verband met vakantie rondom nieuwjaar. 

2. Voor de bouw van 2 nieuwe kamers hebben we 1000,00 euro aan Wom betaald 

Tabel 1

Inkomsten Uitgaven

Banksaldo 31/12/16 871,90 Bankkosten 117,77

Sponsor Kusi 390,00 Bankkosten 
onderzoek

27,50 zie 1

Sponsors algemeen 1781,50 Overboeking WOM 
(1)

1000,00 zie 2

Subsidie Vraag en Aanbod 500,00 Bankkosten 
overmaken

50,00

Verkoop sheabutter en 
baobabolie

13,50 PC Extreme 40,35

Verkoop koffie, thee 
vierdaagse

65,50 fotoboekjes 97,45

Verkoop flessenzakken 8,00 Kamer van 
koophandel

7,50 uittreksel ivm 
vastenactie

Verkoop groente 25,00 4 foto’s 4,20 zie 4

Opbrengst Afrikafestival 51,80 WOM (2) 500,00 Zie 3

Opbrengst Streekgala 44,50 pasbijdrage 20,00

Opbrengst Vierdaagse 357,00 kraam huur 24 juni 12,50

Opbrengst fietsvierdaagse 425,00 kasopname Ghana 386,64 zie 5, 6, 7

Opbrengst Goede doelshop 60,05 idem 386,21 zie 5, 6, 7

Opbrengst flessenactie Jan 
Linders

90,00 idem 389,95 zie 5, 6, 7

Subsidie soroptimisten 1200,00 idem 386,68 zie 5, 6, 7

idem 386,61 zie 5, 6, 7

idem 248,32 zie 5, 6, 7

Totaal inkomsten 5873,75 Totaal 4081,88

Banksaldo 31/12 1791,87



3. Voor de reparatie van de Zabzua mill hebben we 500 euro aan WOM betaald. In dit 
fabriekje werken 25 weduwen. 

4. Aan een vierdaagseloper en aan Zaal4 hebben we 4 foto’s gegeven met dank voor 
hun steun. 

5. In Ghana hebben we geld gegeven aan Francis Anaabah de bouw van een huis en de 
reparatie van een ander huis voor de school van 6 jongeren, aan Kusi voor zijn 
schoolkosten en aan WOM voor de bouw van een woning. In de bijlagen van ons 
jaarverslag vindt u de specificatie van de kosten. 

6. We hebben ook geld opgenomen voor een kleine gift aan Malik, waarmee hij zijn eigen 
schoenenwinkel kan beginnen. We hebben aan Malik 266 GHC gegeven. Hiervan is 
48 voor Hillary Adongo, omdat hij Malik zal begeleiden in het opzetten van een eigen 
bedrijf. Aan Wom hebben we nog een keer 266 GHC gegeven. Als de start van het 
bedrijf goed verloopt zal Hillary dit geld op kunnen halen bij WOM in januari of februari. 

      Hillary houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen. 

7. Verder hebben we in Ghana verschillende dingen gekocht die we weer willen 
verkopen, zoals stof voor kikkerzakjes, 4 waaiers, een tas en 6 armbandjes. Kosten 
hiervoor waren in totaal 145 GHC.


