
ontvangsten jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 2020 toelichting

periodieke giften 595,00€        595,00€        595,00€        595,00€        595,00€        595,00€        595,00€        595,00€        595,00€        595,00€        595,00€        595,00€        7.140,00€         

sponsor giften 160,00€        80,00€          140,00€        100,00€        100,00€        100,00€        150,00€        200,00€        110,00€        110,00€        110,00€        280,00€        1.640,00€         

eenmalige giften 240,00€        390,00€        25,00€          170,00€        2.765,00€     180,50€        495,00€        547,00€        255,00€        477,50€        35,00€          465,00€        6.045,00€         

gemeenschapshuis -€              -€              -€              -€              3.270,00€     1.000,00€     150,00€        50,00€          780,00€        262,00€        -€              2.800,00€     8.312,00€         

totaal ontvangsten 995,00€        1.065,00€     760,00€        865,00€        6.730,00€     1.875,50€     1.390,00€     1.392,00€     1.740,00€     1.444,50€     740,00€        4.140,00€     23.137,00€    

uitgaven jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 2020 toelichting

kleuterscholen 298,00€        201,00€        193,00€        739,00€        185,00€        411,00€        573,00€        243,00€        164,00€        160,00€        164,00€        194,00€        3.525,00€         

kinderclubs 16,00€          17,00€          16,00€          14,00€          16,00€          16,00€          16,00€          15,00€          15,00€          14,00€          15,00€          315,00€        485,00€            

financiele adoptie 110,00€        230,00€        110,00€        110,00€        110,00€        110,00€        110,00€        155,00€        220,00€        120,00€        190,00€        142,00€        1.717,00€         

overige kosten 330,00€        598,00€        580,00€        86,00€          94,00€          94,00€          95,00€          88,00€          87,00€          86,00€          88,00€          90,00€          2.316,00€         

onvoorzien 46,00€          252,00€        46,00€          200,00€        560,00€        427,00€        429,00€        722,00€        700,00€        517,00€        440,00€        438,00€        4.777,00€         

bankkosten 28,90€          29,65€          29,65€          29,65€          29,65€          29,65€          29,65€          29,65€          29,65€          29,65€          41,25€          41,40€          378,40€            

investeringen -€              -€              -€              -€              2.500,00€     -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              2.500,00€         

totaal uitgaven 828,90€        1.327,65€     974,65€        1.178,65€     3.494,65€     1.087,65€     1.252,65€     1.252,65€     1.215,65€     926,65€        938,25€        1.220,40€     15.698,40€    

banksaldo jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 2020 toelichting

banksaldo begin maand 6.509,21€     6.675,31€     6.412,66€     6.198,01€     5.884,36€     9.119,71€     9.907,56€     10.044,91€   10.184,26€   10.708,61€   11.226,46€   11.028,21€   6.509,21€         

banksaldo einde maand 6.675,31€     6.412,66€     6.198,01€     5.884,36€     9.119,71€     9.907,56€     10.044,91€   10.184,26€   10.708,61€   11.226,46€   11.028,21€   13.947,81€   13.947,81€    

niet gedeclareerde kosten jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 2020 toelichting

kleuterscholen -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€                  

kinderclubs -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€                  

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

overige kosten 660,00€        35,00€          -€              -€              215,00€        -€              200,00€        -€              70,89€          -€              -€              -€              1.180,89€         

onvoorzien -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€                  

investeringen -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€                  

totaal niet gedeclareerd 660,00€        35,00€          -€              -€              215,00€        -€              200,00€        -€              70,89€          -€              -€              -€              1.180,89€      

Palmstad financieel overzicht 2020

* De periodieke giften zijn in 2020 gelijk gebleven. De begrote vaste 

maandelijkse uitgaven in 2021 zijn ongeveer gelijk aan de periodieke giften in 

2020.

* 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. 

* In 2020 zijn we begonnen met de fondswerving voor het gemeenschapshuis. 

Het totaal gespaarde bedrag is € 13.312, dat is inclusief een gift de we eerder 

hebben ontvangen.

* 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.

* In 2020 hadden we 13 sponsorkinderen. Per kind wordt 10 euro per maand 

bijgedragen met soms een extra bedrag voor een specifiek doel.

* De posten 'overige kosten' en 'onvoorzien' zijn in 2020 voor een groot deel 

ingevuld met kosten voor voedselpakketten en andere vormen van 

ondersteuning vanwege de coronacrisis.

* De investering betrof voorbereidingen voor de bouw van het 

gemeenschapshuis.

* Het banksaldo op 31 december 2020 was € 13.947,81. De € 13.312 die we 

gespaard hebben voor de bouw van het gemeenscahpshuis maken daar deel 

van uit.

* 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 bestuursreizen en 

het verzenden van goederen (schoolmateriaal etc) naar Indonesie. 


