
ontvangsten jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 2019 toelichting

periodieke giften 550,00€      580,00€      555,00€      550,00€      550,00€      935,00€      190,00€      575,00€      575,00€      575,00€      575,00€      575,00€      6.785,00€         

sponsor giften 120,00€      150,00€      200,00€      140,00€      130,00€      140,00€      140,00€      140,00€      140,00€      100,00€      100,00€      220,00€      1.720,00€         

eenmalige giften 402,80€      450,00€      885,00€      1.373,00€   3.695,00€   1.425,00€   700,00€      2.425,00€   385,00€      300,00€      1.075,00€   1.262,00€   14.377,80€       

ontvangsten uit acties -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             30,00€        65,00€        95,00€               

totaal ontvangsten 1.072,80€   1.180,00€   1.640,00€   2.063,00€   4.375,00€   2.500,00€   1.030,00€   3.140,00€   1.100,00€   975,00€      1.780,00€   2.122,00€   22.977,80€     

uitgaven jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 2019

kleuterscholen en bijles 749,00€      785,00€      785,00€      1.183,00€   1.708,00€   1.263,00€   -€             661,00€      270,00€      401,00€      317,00€      473,00€      8.595,00€         

kinderclubs 21,00€        22,00€        22,00€        22,00€        22,00€        1.544,00€   -€             23,00€        23,00€        23,00€        16,00€        16,00€        1.754,00€         

financiele adoptie 150,00€      150,00€      150,00€      150,00€      150,00€      320,00€      -€             160,00€      120,00€      120,00€      110,00€      110,00€      1.690,00€         

overige kosten 172,00€      83,00€        275,00€      375,00€      83,00€        502,00€      -€             85,00€        608,00€      150,00€      85,00€        183,00€      2.601,00€         

onvoorzien 123,00€      256,00€      128,00€      128,00€      45,00€        90,00€        -€             46,00€        46,00€        406,00€      1.261,00€   144,00€      2.673,00€         

bankkosten 27,90€        27,90€        27,90€        27,90€        27,90€        27,90€        10,50€        27,90€        27,90€        27,90€        27,90€        27,90€        317,40€            

investeringen -€             270,00€      415,00€      -€             1.237,00€   320,00€      -€             3.268,00€   -€             -€             -€             -€             5.510,00€         

totaal uitgaven 1.242,90€   1.593,90€   1.802,90€   1.885,90€   3.272,90€   4.066,90€   10,50€        4.270,90€   1.094,90€   1.127,90€   1.816,90€   953,90€      23.140,40€     

banksaldo jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 2019 toelichting

banksaldo begin maand 6.671,81€   6.501,71€   6.087,81€   5.924,91€   6.102,01€   7.204,11€   5.637,21€   6.656,71€   5.525,81€   5.530,91€   5.378,01€   5.341,11€   6.671,81€         

banksaldo einde maand 6.501,71€   6.087,81€   5.924,91€   6.102,01€   7.204,11€   5.637,21€   6.656,71€   5.525,81€   5.530,91€   5.378,01€   5.341,11€   6.509,21€   -€                 

niet gedeclareerde kosten jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 2019 toelichting

kleuterscholen en bijles 7,50€           -€             45,78€        50,36€        -€             -€             467,59€      225,44€      -€             -€             -€             -€             796,67€            

kinderclubs -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             97,44€        -€             -€             -€             -€             97,44€               

financiele adoptie -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                   

overige kosten -€             765,00€      -€             62,17€        348,26€      -€             155,26€      49,36€        69,00€        -€             -€             -€             1.449,05€         

onvoorzien -€             -€             -€             -€             -€             -€             150,00€      -€             -€             -€             -€             -€             150,00€            

investering -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                   

totaal niet gedeclareerd 7,50€           765,00€      45,78€        112,53€      348,26€      -€             772,85€      372,24€      69,00€        -€             -€             -€             2.493,16€       

Palmstad financieel overzicht 2019

* De periodieke giften zijn in 2019 nagenoeg gelijk gebleven. De begrote vaste 

maandelijkse uitgaven in 2020 zijn ongeveer gelijk aan de periodieke giften in 

2019.

* De sponsor giften zijn voor het financieel adoptieplan. 

* De eenmalige giften zijn voor een deel van vaste schenkers, maar met 

variabele bedragen en wisselende frequentie. We ontvangen ook af en toe de 

opbrengst van een kerkelijke collecte.

* De uitgaven zijn voor een belangrijk deel voor vaste kosten van de 

kleuterscholen. Dat betreft onder meer de vergoedingen voor de juffen, het 

lesmateriaal en de schooluniformen.

* Het aantal sponsorkinderen varieerde in 2019 van 12 tot 15. Per kind wordt 10 

euro per maand bijgedragen.

* De post 'overige kosten' is voor onder meer de reiskosten van 

projectmedewerkers in Indonesie.

* De post 'onvoorzien' is in hoge mate ingezet voor de oprichting van onze 

nieuwe zusterstichting op Kalimantan zelf. Dat was bij het opstellen van de 

begroting voor 2019 nog niet in beeld.

* De investeringen betreffen de uitbreiding van twee van de kleuterscholen met 

een extra lokaal.

* Het banksaldo op 31 december 2019 was € 6.509,21. We reserveren de 5.000 

euro die we eind 2018 uit een nalatenschap ontvingen voor de bouw van het 

gemeenschapshuis.

* Een significant deel van de kosten die bestuursleden maken, wordt door hen 

niet gedeclareerd. Daarmee zijn het giften van hen aan de stichting. We 

vermelden de bedragen hier apart. Je zou deze bedragen ook zowel bij de 

ontvangsten als de uitgaven erbij kunnen tellen. De niet gedeclareerde kosten 

hebben vooral betrekking op kosten gemaakt in verband met en tijdens de 

bestuursreizen. 


