
Financieel jaarverslag 2013 en 2014 Stichting School Support and Beyond 
 
Waarderingsstelsel 
De balans bestaat volledig uit nominaal uit te drukken posten. Voor de kosten en de 
opbrengsten wordt het kasstelsel gevolgd. Dit houdt in dat de kosten en opbrengsten 
in de berekeningen worden opgenomen op het moment dat ze worden betaald en 
ontvangen. Reeds toegezegde donaties worden niet in de presentatie opgenomen. 
 
Balans 
Activa 
Donaties worden per bank ontvangen.  
Passiva: Geen 
 
Winst- en verliesrekening 
 
Saldo op de rekening op 31 december 2012: € 0  
Saldo op de rekening op 31 december 2013: € 2.915,76 
Saldo op de rekening op 31 december 2014: € 8.599,05 
 
 
Inkomsten 
Donaties; In 2013 bedroeg het totaal aan donaties  € 18.675,00 
Donaties; In 2014 bedroeg het totaal aan donaties  € 23.357,80 
 
 
Kosten 
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers kunnen 
gemaakte kosten declareren bij de stichting. Vaak kiezen de bestuursleden ervoor deze kosten als 
donatie te schenken aan de stichting. De overblijvende kosten zijn de notariskosten, 
administratiekosten, bankkosten, en kosten voor de KvK. 
De kosten voor het maken van de promotionele materialen zoals de website  zijn gesponsord door 
verschillende bedrijven hetgeen wij deze bedrijven bijzonder dankbaar voor zijn.  
De totale kosten bedroegen in 2013  € 759,24 dat is 4 % van de totale inkomsten. 
De totale kosten bedroegen in 2014  € 349,56 dat is 1.5 % van de totale inkomsten. 
 

Netto inkomsten 
Het netto resultaat van 2013 is € 17.916,00   
Het netto resultaat van 2014 is € 23.008,00   
 
 

Bestedingen  
De bestedingen ten bate van onze doelstelling zijn: 
1. bestedingen aan Kalwala school in Zambia 

a. bouw van een eetzaal 
b. bouw van een keuken 
c. opzet van een moestuin  

2. bestedingen aan student Emanuel voor zijn studie om onderwijzer te kunnen worden.  
      

Totaal aan bestedingen: 2013 € 15.000,00 
Totaal aan bestedingen: 2014 € 17.500,00 



 
 
Bestedingen van het gedoneerde geld: 
 
2013: 
 
Kalwala school:  € 15.000 
 
2014: 
 
Kalwala school:  € 16.000 
Emanuel:  € 1.500 
 
Opmerking 
Omdat er op verschillende momenten geld wordt overgemaakt naar Zambia is dat wat we ontvangen 
aan Kwacha per euro verschillend. 
 
2013 
2013 was het jaar waarin we onze stichting hebben opgestart.  
2014 
2014 was een jaar waarin we onze eerste doelstellingen gehaald hebben: we hebben een goed doel 
voor onze gelden gevonden en zijn ook ter plaatste gaan kijken naar de situatie. Tijdens ons verblijf in 
Zambia zijn we Emanuel tegen gekomen die ons een plan heeft voorgelegd waarmee hij met onze 
steun zijn bevoegdheid als leraar wil gaan halen. We hebben besloten om hem te steunen. 
 
Vooruitzichten 2015 
Fondsen; In 2015 zullen hopelijk de donateurs van het eerste uur wederom gemotiveerd zijn om een gift 
te doen. Ook zullen wij activiteiten ondernemen om meer en vaste donateurs te werven.  


