
ontvangsten jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 2021 toelichting

periodieke giften 595,00€         565,00€         625,00€         595,00€         585,00€         585,00€         585,00€         555,00€         585,00€         585,00€         585,00€         585,00€         7.030,00€         

sponsor giften 110,00€         130,00€         95,00€           175,00€         120,00€         120,00€         160,00€         140,00€         130,00€         140,00€         160,00€         140,00€         1.620,00€         

eenmalige giften 240,00€         275,00€         505,00€         110,00€         366,50€         5.000,00€     50,00€           350,00€         772,00€         225,00€         475,00€         1.749,00€     10.117,50€       

gemeenschapshuis 30,00€           -€                -€                -€                3.000,00€     -€                -€                -€                -€                -€                2.000,00€     2.200,00€     7.230,00€         

totaal ontvangsten 975,00€         970,00€         1.225,00€     880,00€         4.071,50€     5.705,00€     795,00€         1.045,00€     1.487,00€     950,00€         3.220,00€     4.674,00€     25.997,50€    

uitgaven jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 2021 toelichting

kleuterscholen 176,00€         180,00€         176,00€         138,00€         135,00€         338,00€         400,00€         176,00€         335,00€         183,00€         184,00€         184,00€         2.605,00€         

kinderclubs 15,00€           15,00€           15,00€           15,00€           15,00€           15,00€           15,00€           15,00€           15,00€           15,00€           15,00€           216,00€         381,00€             

financiele adoptie 270,00€         150,00€         140,00€         140,00€         140,00€         140,00€         305,00€         140,00€         259,00€         170,00€         170,00€         170,00€         2.194,00€         

voedselpakketten 265,00€         268,00€         294,00€         298,00€         276,00€         44,00€           59,00€           44,00€           45,00€           46,00€           46,00€           46,00€           1.731,00€         

overige kosten 218,00€         221,00€         218,00€         221,00€         216,00€         216,00€         380,00€         253,00€         257,00€         354,00€         270,00€         332,00€         3.156,00€         

onvoorzien -€                -€                573,00€         60,00€           -€                47,00€           4.706,00€     294,00€         131,00€         518,00€         185,00€         818,00€         7.332,00€         

bankkosten 41,10€           41,40€           41,40€           41,40€           41,40€           41,40€           41,40€           41,40€           41,40€           41,40€           41,40€           41,40€           496,50€             

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

totaal uitgaven 985,10€         875,40€         1.457,40€     913,40€         823,40€         841,40€         5.906,40€     963,40€         1.083,40€     1.327,40€     911,40€         1.807,40€     17.895,50€    

banksaldo jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 2021 toelichting

banksaldo begin maand 13.947,81€   13.937,71€   14.032,31€   13.799,91€   13.766,51€   17.014,61€   21.878,21€   16.766,81€   16.848,41€   17.252,01€   16.874,61€   19.183,21€   13.947,81€       

banksaldo einde maand 13.937,71€   14.032,31€   13.799,91€   13.766,51€   17.014,61€   21.878,21€   16.766,81€   16.848,41€   17.252,01€   16.874,61€   19.183,21€   22.049,81€   22.049,81€    

niet gedeclareerde kosten jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 2021 toelichting

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

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

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

voedselpakketten -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

overige kosten -€                1.265,88€     -€                -€                21,29€           100,00€         -€                -€                249,45€         -€                584,16€         -€                2.220,78€         

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

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

totaal niet gedeclareerd -€                1.265,88€     -€                -€                21,29€           100,00€         -€                -€                249,45€         -€                584,16€         -€                2.220,78€      

Palmstad financieel overzicht 2021

* De periodieke giften zijn in 2021 nagenoeg gelijk gebleven. De begrote vaste 

maandelijkse uitgaven in 2022 zijn ongeveer gelijk aan de periodieke giften in 

2021.

* 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.

* Het bedrag voor het gemeenschapshuis is samen met het startbedrag in 2021 

gegroeid naar 20.542 euro.

* De uitgaven zijn voor een belangijk deel voor vaste kosten voor de 

kleuterscholen. Dat betreft onder meer de vergoeding voor de juffen, 

lesmateriaal en schooluniformen. 

* In 2021 hadden we gemiddeld 14 sponsorkinderen, per kind wordt 10 euro 

per maand bijgedragen met soms een extra bedrag voor een speciaal doel.

* Het aantal voedselpakketten hebben we in de loop van 2021 verlaagd van 20 

naar 3, omdat er weer werk is voor de dagloners.

* De posten 'overge kosten' en 'onvoorzien' zijn in 2021 deels anders ingevuld 

door de corona-crisis. Een aantal verwachttte kosten vervielen (er werd 

bijvoorbeeld minder gereisd). Daar staat tegenover dat we gestart zijn met de 

exploitatie van twee stukken grond in het kader van het moestuinconcept.

* Het banksaldo op 31 december 2021 was € 22.094,81. De € 20.542 die we 

gespaard hebben voor de bouw van het gemeenschapshuis 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 in 2021 vooral betrekking op kosten gemaakt in verband met het 

verzenden van goederen (schoolmateriaal etc) naar Indonesie. 


