Jaarverslag Stichting Wanda 2014
Staat van baten en lasten ( in euro’s) 2014
€

activiteiten
Eigen fondsenwerving
Kosten fondsenwerving
- (In)directe verwervingskosten
- Uitvoeringskosten *
- Uitvoering door vrijwilligers **
Resultaat (eigen) fondsenwerving
- Subsidies
- Rentebaten
Totaal beschikbaar voor doelstellingen Wanda
- Inzet vrijwilligers
- Kosten gedragen door vrijwilligers (niet in rekening gebracht) **
- Bestedingen ***
Saldo lopend boekjaar

509

1280 uur

12890 uur
€ 4.700

Kas
* kosten bank, postbus, KVK, website en huurkosten opslagplaats
** Veel activiteiten binnen Wanda worden uitgevoerd door vrijwilligers om niet, vanwege hun betrokkenheid met Sierra Leone.
Het aantal uur hier is een schatting, maar deze acties horen o.i. wel in de jaarrekening thuis.
De eigen fondsenwerving is in 2014 teruggelopen en het is wat dat betreft het slechtste jaar geweest sinds de oprichting van
de stichting. Er konden geen bijzondere acties worden gehouden, als gevolg van de uitbraak van ebola. Een anonieme gift van
€ 550 heeft behoorlijk geholpen.
• Het vermogen is met € 5.000 gedaald. Dit is een gevolg van het doorlopen van de promotieactiviteiten.
• De uitbraak van Ebola heeft geleid tot minder activiteiten in de regio.
• De stijging van de kosten ten opzichte van 2013 is trendmatig en een gevolg van extra kosten voor medicijnen.
• Naast de kosten van het schoolproject is er ook geld getransfereerd voor medicijnen voor gezondheidscentra,
onkostenvergoeding voor medewerkers van Wanda in Sierra Leone en salarissen als extra support voor de leraren.
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*** De bestedingen in Sierra Leone bestonden uit een overheveling van € 3.100 aan onze zusterstichting NGOPEE in en €
755,80 voor speciale uitgaven door NGOPEE foundation, betaald vanuit WANDA. NB Door onze zusterstichting NGOPEE
wordt veel van de door Wanda uitgevoerde voorbereidingen voor acties uitgevoerd.
Balans per 31-12-2014
Activa

€

Immaterieel
- Inzet vrijwilligers
Financieel
- Bank
- Spaarrekening
- Kas
TOTAAL ACTIVA

Passiva
Eigen vermogen

€

pm
694
7.031
7.725 TOTAAL PASSIVA

Het vermogen is met € 5.000 gedaald. Dit wordt mede veroorzaakt door promotieactiviteiten. De uitbraak van Ebola heeft
geleid tot minder activiteiten in de regio.
Ondergetekende staat in voor de correctheid van het boven beschrevene.
Angélique Baramperanye, Penningmeester stichting Wanda
1 Juni 2015
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