Financiële verantwoording 2017
Stichting werkvakanties Samen Delen

Staat van baten en lasten – Stichting werkvakanties Samen Delen 2017
Baten
Eigen acties
Bijdrage commissie ‘Samen Delen’
Eigen bijdrage deelnemers
Sponsoracties en giften derden
PCB ‘De Bron’ en ‘De Rank’ actie
OJW ‘de Wegwijzer’ restaurant
Ds. Pierson College foodmarket
Andere giften

2017
€ 5.137
€ 3.000
€ 5.250
€ 4.132
€ 1.150
€ 925
€ 1.550
€ 7.757

Totale baten

€ 21.144

Lasten
Reis- en verblijfskosten Bulgarije
Vliegtickets
Hotelkosten
Vervoerskosten
Etenskosten

€ 6.295
€ 2.833
€ 1.230
€ 2.750
€ 13.109

Bijdrage aan welzijn
Engels bijles tehuis
Wiskunde bijles tehuis
Inhaallessen tehuis
Psycholoog tehuis

€ 945
€ 945
€ 856
€ 963
€ 3.738

Kluswerk tehuizen
Kinderwerk tehuizen
Operationele kosten
Administratieve kosten
Kasverandering vreemde valuta
Nog te besteden per 31/12/2017
Totale lasten

€ 1.400
€ 871
€ 1.336
€ 234
€ 48
€ 407
€ 21.144

Balans
Balans op 31-12-2016
Activa

Passiva

Liquide middelen:
Bank

€0

Totaal

€0

Eigen vermogen

Totaal

€0

€0

Balans op 31-12-2017
Activa

Passiva

Liquide middelen:
Bank

€1.764

Totaal

€ 1.764

Eigen vermogen

Totaal

€1.764

€ 1.764

Toelichting op staat van baten en lasten en balans
In de periode van november 2016 tot juli 2017 is er in totaal € 21.144 binnengekomen op bij de
werkvakantie Bulgarije. Sinds maart 2017 heeft de werkgroep een eigen rekening. Hiervoor werd het
geld gestort op de rekening van de diaconie van de Hervormde Gemeente Bruchem en KerkwijkDelwijnen-Nederhemert. Eigen acties omvatten o.a. oliebollen bakken, de Kerstpostactie, aardbeien
verkopen en de High Tea en de gemeentebarbecue. ‘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.
Dit jaar was een grote uitgave van het kluswerk het maken van een groot zonnescherm bij het
opvangtehuis voor gehandicapte kinderen. Kosten voor kinderwerk zijn bijvoorbeeld uitjes met de
kinderen en knutselmaterialen. 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. Op de wettelijke peildatum van 31 december hebben we meestal al wat geld binnen van acties
en vooruit ontvangen eigen bijdrages.

