
TOELICHTING JAARREKENING 2020 STCHTING SWAMIKROUNA 

 

De jaarrekening geeft een nadelig saldo van € 2372,26. Onderstaand treft u een toelichting aan op 

onderdelen van de jaarrekening, als mede de door het bestuur genomen besluiten. Duidelijk is wel, 

dat de actie Noodsituatie Kandi in financiële zin niet voldoende heeft opgebracht om de meerkosten 

te kunnen dekken. Staat tegenover dat er heel veel in natura is gebracht, wat niet gekapitaliseerd is.  

TOELICHTING OP ONDERDELEN. 

Lasten  

Website en bankkosten: 

Jimdo heeft de kosten van het gebruik van hun websysteem voor verhoudingsgewijs klein bedrag 

verhoogd. Samen met de bankkosten zijn dat in feite de enige organisatiekosten die we als stichting 

kennen 

Kosten reis Benin 

Betreft de realisatie van de reis in januari, waarvoor in boekjaar 2019 eenzelfde bedrag geschonken 

werd. 

Kosten wensen Swamikrouna 

Vervoer 

Betreft de onvoorziene kosten van het vervoer van de container in het kader van Noodsituatie.   

Fietsen 

De kosten zijn in januari 2021 voldaan en komen dus in de volgende jaarrekening terug. 

Medicijnen Salimane. 

Vanwege ziekte gestarte actie om Salimane in de kosten tegemoet te komen. 

Deels is dat met  € 600,00 gerealiseerd met storting op rekening in Kandi met de afspraak, dat hij 

maandelijks een bedrag van € 50,00 op kan nemen. En deels is er voor een jaar voorraad medicijnen 

ingekocht en in natura meegestuurd met de container. 

Baten 

Donaties 

Deze zijn in twee delen opgenomen. Een deel hierbij verantwoord als donaties algemeen voor de 

stichting. Bij project Kandi een bedrag van € 125,00 door de donateurs bestemd voor de actie 

Noodhulp. Specifiek voor kleding werd een bedrag € 460,00 gedoneerd, maar op die post is nog niets 

uitgegeven.  

Overige posten  

Geen opmerkingen.  

 



 

 

 

Samenvattend  

Het bestuur heeft door middel van digitaal overleg de volgende besluiten genomen: 

A: De jaarrekening wordt vastgesteld met decharge voor de penningmeester.  

B: Het negatief resultaat wordt afgeboekt op de reserve, zoals in de jaarrekening is verantwoord.  

 

 

 

 

 

 

 

Wim Pijnacker 

Secretaris/penningmeester 

Stichting Swamikrouna 

24 februari 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAARREKENING 2020 STICHTING SWAMIKROUNA 

     BALANS 

 

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019 PASSIVA 31-12-2020 31-122019 

RABO 
bedrijfsrekening  
3032.634.644 

4929,78 1500,93 Reserve 8802,97 8074,20 

Rekening 
courant 
1411.53.105 

1500,93 7302,19 Resultaat 2377,26 728,77 

 6430,71 8802,97  6430,71 8802,97 

      

      

 

 

    VERLIES EN WINSTREKENING 

 

Lasten 2020 2019 Baten  2020 2019 

Kosten website  108,00 84,00 Donaties 490,00 2229,00 

Bankkosten 119,39 119.36 Rente 0,15 0,15 

Kosten reis Benin 849,00 1333,50    

Kosten 
fondswerving 

     

Vrijwilligersbijdrage 
(4x €1700 ) 

6800,00 6800.00 Vrijwilligersbijdrage 
(4x €1700 ) 

6800,00 6800,00 

Kosten wensen 
Swamikrouna 
koelkast en los 
materiaal 

1121,00 1000,00    

Project Kandi   Bijdrage 125,00  

Kleding   Bijdrage 460,00  

Schoolspullen   Bijdrage   

Vervoer  1400,00  Bijdrage   

Fietsen   Bijdrage   

Medicijnen 
Salimane 

879,70  Bijdrage 1093,37  

Vrouwenproject 478,69 333,50 Bijdrage 410,00 70,00 

Diverse      

      

Resultaat 11.755,78 9670,38  9378,52 10,399,15 

Baten 9378,52 10399,15    

Resultaat naar 
balans 

-2372,26 728,77    

      

      

 2377.26   9378.52  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


