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Balans                                       (Stichting Vrienden Holten-Bedanda)

Activa 31-12-2018 31-12-2017

Jaarrekening  
2018

Stichting Vrienden Holten-Bedanda



Rabo bank rek.crt 88.916,21€          75.913,850€            

Bank depositorekeningen 72.000,00€          70.122,55€              

Vorderingen 3.025,02€            1.319,41€                

163.941,23€        147.355,81€            

Passiva 31-12-2018 31-12-2017

Algemene Reserve 19.746,00€          19.746,00€              

Voorziening Onderhoud 10.056,90€          9.061,90€                

Te betalen per 31 december 26.365,45€          26.081,65€              

Vooruitontvangen grote donoren 93.772,88€          76.466,26€              

Vooruit ontvangen Overige 14.000,00€          16.000,00€              

163.941,23€        147.355,81€            

Staat van Baten en Lasten

Baten 31-12-2018 31-12-2017

Ontvangen grote donoren 115.534,93€        124.954,30€            

Overige begunstigers 14.303,17€          20.582,57€              

Overige ontvangsten 3.925,81€            90,43€                     

133.763,91€        145.627,30€            

Lasten

lasten in Nederland 31-12-2018 31-12-2017

Vergoeding niet in loond. verrichte arbeid 6.400,00€            6.300,00€                

Bankkosten 641,73€               425,09€                   

Reis- en verblijfkosten 7.628,91€            6.547,60€                

Admin.kst/ Drukwerk/ Kantoorbenodigdheden 479,23€               1.659,29€                

Telefoonkosten 1.422,91€            2.542,25€                

Algemeen beheer/ PR/ Representatie 1.225,10€            330,49€                   

Zakelijke kst/ Belasting/ Verzekering 60,00€                 60,00€                     

Toevoeging Reserve -€                     2.000,00€                

Overige Algemene kosten -€                     1.290,50€                

lasten in Guinee-Bissau

Toevoeging Onderhoudsvoorziening 2.110,00€            2.175,00€                

Training/ Opleiding/ Bijscholing 10.066,00€          16.989,00€              

Manuals (trainingsmateriaal) 4.412,42€            -€                         

Diverse kosten 2.112,61€            4.751,00€                

Reis- en Verblijfkosten in G-B 5.758,00€            6.261,08€                

Kosten Watercentra Guinee-Bissau 2.442,00€            10.997,00€              

Cisternes Buba 27.024,00€          21.890,00€              

Cisternes Catio 4.801,00€            19.012,00€              

Cisternes Bula 24.845,00€          18.384,00€              

Cisternes Conakry 10.725,00€          4.544,00€                

Cisternes Congo 10.000,00€          4.610,00€                

Cisternes Overig 7.170,00€            10.940,00€              

Tabanca Viva project -€                     1.150,00€                

Latrines 760,00€               1.145,00€                

Putten 600,00€               510,00€                   

Overige kosten in Guinee-Bissau 3.080,00€            1.114,00€                

133.763,91€        145.627,30€            

Toelichtingen                                   (Stichting Vrienden Holten-Bedanda)

Algemeen



De Stichting Vrienden Holten-Bedanda is opgericht op 24 december 2003 en heeft als doelstelling

het uitvoeren van ontwikkelingshulp van dorp tot dorp, te weten tussen Bedanda in Guinee-Bissau,

en Holten in Nederland, alles in de ruimste zin genomen.

De afgelopen jaren heeft dit steeds meer geresulteerd in het ondersteunen bij de aanleg van 

cisternes (drinkwatertanks) in Bedanda en in de wijde omgeving. (Rainwater Harvesting).

Ondanks allerlei contacten in andere landen blijven wij ons In hoofdzaak richten op Guinee-Bissau 

en de grensstreek van het dichtbij gelegen Guinee-Conakry.

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, liquide middelen tegen

nominale waarde. De middelen van de stichting staan ter vrije beschikking aan de stichting,

voorzover deze middelen geen geoormerkte bestedingsdoelstelling hebben.

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. 

Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten.

De jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 

vergadering op:   10 april 2019

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom 

ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Voorzover er meer ontvangsten zijn dan lasten, worden deze direct vermeld op de Balans. 

Balans

Er is een algemene reserve voor onverwachte uitgaven.

Per te bouwen cisterne (watertank) wordt een bedrag (€  5,-)  gereserveerd voor later onderhoud.

Onderhoudskosten worden vanaf 2012 ten laste van deze rekening gebracht.

Een groot deel van de donaties wordt betaald in het najaar en is bestemd voor het volgende jaar.

Staat van Baten en lasten

Ontvangsten van donateurs worden niet met name genoemd omdat velen daartegen bezwaar

hebben.  

Naast de grote donoren zijn er ook vele kleinere bijdragen van particulieren, diaconiën en anderen.

De Nederlandse projectleider bezoekt Guinee-Bissau voor de training/ opleiding en inspecties en

voor de begeleiding van de coördinatoren en de controle van de projecten.

Er zijn Manuals ontworpen en gedrukt/ herdrukt in het Portugees, Frans en Engels.

Deze manuals zijn vrij te downloaden vanaf onze website    www.degevuldewaterkruik.nl

Er zijn 422 cisternes (watertanks) gefinancierd. Er zijn vanuit andere Afrikaanse landen diverse 

initiatieven geweest om ook daar de bekende "Calabash cisterne" te bouwen. Verschillende 

initiatieven werden door de stichting gestimuleerd en op gang geholpen met metselaar-trainingen.

De eerste cisternes werden daarbij door de stichting betaald, waarna het betreffende project 

zelfstandig verder moet. In Ghana, Nigeria, Congo, Guinee-Conakry, Kenia, Tanzania, 

Bourkina Fasso en Senegal staan daardoor inmiddels de door ons ontwikkelde cisternes voor

wateropslag. (vaak regenwater)  

Contact was er met projecten in Brazilië, Mexico, Kaapverdië, Mali, Malawi en Madagascar.

Bij de bouw van cisternes wordt de aanleg van een latrine aangeboden.

Het huishouden betaalt alleen de cement.  Het enthousiasme daarvoor is nog niet zo groot.

Naar schatting zijn in 2018 ongeveer 75 latrines aangelegd.




