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Jaarrekening 2019

Balans 31 december 
2019
Op rekening 16224 eigen vermogen 16224
Nog te betalen 0 reservering J.B. 0
Nog te ontvangen 0 lang lopende 

schulden
0

Totaal 16224 16224

Winst en verliesrekening
uitgaven inkomsten

schoolgeld 8.087,00 periodieke giften 4360
laptop Desire 308 eenmalige giften 2530
kookspullen Doreen 136
gereedschap Oscar 450
reiskosten 150
vakantieschool 382
huur tuinen 300
extra maaltijden 300
persoonlijke verzorging 637
bankkosten 131
transactiekosten 23

Balans 1 januari 2019
Op rekening 20237 eigen vermogen 20237
Nog te betalen 0 reservering J.B. 0
Nog te ontvangen 0 Lang lopende 

schulden
0

Totaal 20237 Totaal 20237

Toelichting bij jaarrekening

Bij de balans
Grotere kinderen kosten meer geld dan kleintjes. Dat merkt ook de Stichting Auntie 
Rosette. Inmiddels gaan er steeds meer kinderen naar het voortgezet onderwijs of 
volgen zij een beroepsopleiding. Dat kost ook meer geld. De uitgaven (€ 10.903) 
van de Stichting zijn in 2019 aanzienlijk hoger geweest dan de inkomsten (€ 6.890). 
Gelukkig hebben we het verlies van € 4.013 kunnen opvangen met het eigen vermo-
gen. Dat is daardoor wel geslonken.

Winst- en verliesrekening

De schoolkosten wegen het zwaarst in de winst- en verliesrekening. Daarnaast zijn 
er voor de beroepsopleiding, die Doreen en Oscar volgen ook specifieke benodigd-
heden. Desire gaat naar de universiteit en ook in Uganda heb je dan een computer 
nodig.

Een goedkope manier om aan voedsel te komen, is om dit zelf te verbouwen. Daar-
om verbouwt moeder Molly zelf bonen, gierst en groenten in tuinen die zij huurt met 
hulp van de Stichting. In 2019 was de oogst slecht, waardoor het nodig was om extra 
eten te kopen. De stichting heeft moeder Molly en de kinderen daarmee geholpen.

Tot de persoonlijke verzorging behoren zeep, maandverband, vaseline, etc.

De bankkosten worden gemaakt voor het aanhouden van de bankrekening en de 
overschrijvingen naar Uganda, die drie keer per jaar plaatsvinden.

Alle werkzaamheden voor de Stichting worden belangeloos gedaan, waardoor er 
geen bestuurskosten en kosten voor communicatieactiviteiten zijn.

De inkomsten zijn grotendeels afkomstig van vaste donateurs. Dat is heel fijn en 
geeft de Stichting een vaste basis. Samen met de incidentele bijdragen van 2019, 
aangevuld met gespaard vermogen, kon de Stichting in 2019 de kosten dragen. 

verlies 4013
TOTAAL 10903 10903

http://www.auntierosette.com

