
 

 

 

 

 

Financiële verantwoording 2019 

Stichting werkvakanties Samen Delen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Staat van baten en lasten – Stichting werkvakanties Samen Delen 2019 

   
Baten 2018  2019 

      
Eigen acties  € 3.700   € 2.974 

Bijdrage commissie ‘Samen Delen’  € 3.500   € 3.500 

Eigen bijdrage deelnemers  € 2.045   € 2.025 

Sponsoracties en giften derden      

PCB ‘De Bron’ -   € 1.725  

St. beheer vermogen voormalig weeshuizen € 500   € 1.000  

Vrouwendag Bommelerwaard -   € 792  

Andere giften € 1.869   € 1.257  

  € 2.369   € 4.774 
      

Totale baten  € 11.609   € 13.272 

      

      
Lasten      

      
Reis- en verblijfskosten Bulgarije      

Vliegtickets € 1.559   € 1.726  

Hotelkosten € 1.434   € 1.337  

Vervoerskosten € 674   € 695  

Etenskosten € 1.304   € 1.625  

  € 4.970   € 5.383 
      

Bijdrage aan welzijn      

Engels bijles tehuis € 1.063   € 1.956  

Wiskunde bijles tehuis € 1.063   € 1.071  

Inhaallessen tehuis € 1.063   -  

Psycholoog tehuis € 963   € 1.463  

Beroepsonderwijs € 209   -  

  € 4.361   € 4.490 
      

Kluswerk tehuizen  € 944   € 885 

Kinderwerk tehuizen  € 738   € 598 

Operationele kosten  € 725   € 1.000 

Administratieve kosten  € 77   € 92 

Kasverandering vreemde valuta  € 8   -€ 29 

Geld meegenomen van jaar ervoor  € 407   € 193 

Nog te besteden per 31/12  € 193   € 1.048 

      

Totale lasten  € 11.609   € 13.272 

      



Balans 

 

Balans op 31-12-2018 
Activa Passiva 

Liquide middelen:    

Bank € 424 Eigen vermogen € 199 

  Ontvangen eigen bijdrages € 225 

    

Totaal € 424 Totaal € 424 
 

 

Toelichting op staat van baten en lasten en balans 

In de periode van november 2018 tot en met oktober 2019 is er in totaal € 13.272 binnengekomen bij de 

werkvakantie Bulgarije. De totale omvang van inkomsten en uitgaven ligt iets hoger dan het jaar ervoor. 

Het aantal mensen dat deelnam aan de werkvakantie is wel gelijk gebleven. Het verschil in inkomsten is 

hoofdzakelijk te verklaren door meer giften. De inkomsten uit eigen acties zijn iets gedaald. Eigen acties 

omvatten o.a. oliebollen bakken, aardbeien verkopen en een gemeentemaaltijd. ‘Andere giften’ 

omvatten o.a. collectes in de kerken van Bruchem en Kerkwijk en persoonlijke giften. Reis- en 

verblijfskosten zijn volledig gedekt door middelen uit eigen acties, eigen bijdrages en geld van de 

commissie ‘Samen Delen’. Alle giften zijn rechtstreeks besteed aan tal van doelen om de kinderen in het 

kindertehuis van Vratsa te ondersteunen, waaronder immateriële steun, kluswerk en kinderwerk. Er is 

nog een bedrag vrijgehouden voor het bijdragen aan een project waarbij Bulgaarse jongeren d.m.v. een 

eigen kas zorg leren dragen voor het kweken van eigen groenten en planten. We verwachten in de loop 

van 2020 dit geld over te maken, zodra het voorstel vanuit Bulgarije concreet genoeg is om aan bij te 

dragen. Kinder- en kluswerk waren dit jaar relatief kleine kostenposten. Daarom is er relatief veel geld 

overgebleven voor immateriële steun, te weten onderwijs en psychologische therapie. Operationele 

kosten gaan over alle kosten die noodzakelijk zijn om ons werk goed te kunnen uitvoeren. Voorbeelden 

hiervan zijn kosten van tolken en bijdragen aan ‘Tabitha Bulgaria’. Tabitha Bulgaria geldt als 

tussenpersoon tussen ons en het kindertehuis. Veel zaken die te maken hebben met vervoer, verblijf en 

het uitvoeren van projecten voor de kinderen worden door medewerkers van Tabitha Bulgaria geregeld.  

We hebben het streven om ieder jaar op 1 november een balans te hebben van nagenoeg nul euro. Dit 

omdat ons doel is gericht op het bevorderen van het welzijn van de kinderen in het kindertehuizen in 

Bulgarije. Doordat de voorbereidingen rondom het project van de kas langer duurden dan verwacht, 

hadden we dit geld nog gereserveerd staan na 1 november. Op de wettelijke peildatum van 31 

december hebben we meestal al wat geld binnen van acties en vooruit ontvangen eigen bijdrages.  

 

Balans op 31-12-2019 
Activa Passiva 

Liquide middelen:    

Bank € 889 Eigen vermogen € 889 

  Ontvangen eigen bijdrages € 0 

    

Totaal € 889 Totaal € 889 


