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Jaarrekening 2018

Balans 31 december 
2018
Op rekening 20.237,20 eigen vermogen 20.237,20 
Nog te betalen reservering J.B. --
Nog te ontvangen lang lopende 

schulden
-

Totaal 20.237,20 20.237,20 

Winst en verlies incl. huis
uitgaven inkomsten

schoolgeld 8.850,00 periodieke giften 5.000,35 
huisraad 2.400,00 eenmalige giften 5.604,59
bankkosten 127,41 gift J.B. 250,00
transactiekosten 22,50
TOTAAL 11.399,91 10.854,94 

verlies (€ 544,97)

Balans 1 januari 2018
Op rekening 21.032,17 eigen vermogen 20.782,17 
Nog te betalen reservering J.B. 250,00
Nog te ontvangen Lang lopende 

schulden
-

Totaal 21.032,17 Totaal 5.180,18

Toelichting - 2018

Bij balans
2018 was een goed jaar waarin zowel het aantal periodieke donateurs als de inciden-
tele giften toenamen. Dit is een ontwikkeling waarnaar de Stichting al jaren streeft. 
In 2017 is door een grote gift het eigen vermogen aanzienlijk gestegen. Door de goe-
de inkomsten in 2018 is het verlies zeer gering en was de aanspraak op dit vermogen 
slechts zeer beperkt. 

Eind 2017 was er op de balans een reservering van 250 euro vanwege een gift van 
1.250 euro, verdeeld over 5 jaren, ieder jaar 250 euro. In 2018 is daarvan 250 euro ten 
goede gekomen aan het eigen vermogen van de Stichting. Daarmee is de reserve-
ring eind 2018 verlaagd naar 0.

Bij winst- en verliesrekening 
In 2018 gingen er 24 kinderen naar school, van wie 20 naar het basisonderwijs en 4 
naar het voortgezet onderwijs. De kosten voor het lager onderwijs bedragen circa 20 
euro per kind per maand. De kosten voor het voortgezet onderwijs bedragen circa 
50 euro per kind per maand. 

Door de goede financiële positie heeft de Stichting in de zomer van 2018 huisraad 
aangeschaft voor het huis dat zij in 2016/2017 liet bouwen. Het huisraad bestond uit 
stapelbedden met linnengoed en klamboes, tafels en stoelen. Bij de bouw van het 
huis was dit ook het plan, maar daartoe ontbraken toen de financiën. Zonder deze 
eenmalige aanschaf zou de Stichting in 2018 zelfs winst hebben gemaakt. 

De bankkosten hebben betrekking op het aanhouden van de bankrekening bij de 
Triodos. De transactiekosten zijn de kosten, die de Stichting maakt om geld over te 
maken naar Uganda, 3 maal per jaar, waar Rosette het geld opneemt en de noodza-
kelijke betalingen verricht. 
 

Controle
eigen vermogen 1-1-2018 20.782,17 uitgaven 11.399,91 
eigen vermogen 31-12-2018 20.237,20 inkomsten 10854,94
verschil (verlies) 544,97 544,97

http://www.auntierosette.com

