Het bestuur:
Annemarie Suijk, Voorzitter
Hans Ouwehand, secretaris
Joop Suijk, penningmeester
Marjo Schmidt, bestuurslid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Jaarrekening:
De kosten voor 2013 tot en met 2015 zijn als volgt:
Het inzamelen van kleding en andere gebruiksgoederen vanaf tweede helft 2013- tot en met eerste
helft 2014. Voor het merendeel worden deze goederen bij ons thuis gebracht evenals de geldelijke
bijdrage welke op onze rekening wordt gestort. Voor een klein deel ongeveer 30% halen wij de
goederen bij de mensen op. Deze donateurs wonen met name in het westen van Nederland.
Vanaf 2015 zijn wij gestopt met het inzamelen van kleding en spullen, in 2015 zijn wij, Annemarie en
Joop van 23 juni tot en met 30 juni in Letland geweest en hebben daar afgesproken dat dit voorlopig
de laatste maal was dat wij het kindertehuis bezocht. Ook de leiding over het huis is gewijzigd en als
gevolg daarvan hebben wij geen contact persoon meer die Engels spreekt.
In november 2015 is er een verkenning geweest naar een blinden instituut/school en een braille
centrum, beide gevestigd in de plaats Tétouan te Marokko, om te bezien of wij daar op enigerlei
wijze iets kunnen bijdragen en of toevoegen, onze gids en tolk is Ahmed El Bouayadi die wij reeds
vele jaren kennen. Deze kosten voor vliegreis en verblijf dragen wij persoonlijk.

Kleding
De financiële donaties
Tot en met de zomer van 2014 hebben wij jaarlijks tussen de € 450,- en €1.350,- aan donaties voor
de transportkosten, kleine cadeautjes en de uitjes mogen ontvangen. Deze donaties komen met
name van vrienden en familie. Deze bedragen zijn niet voldoende om alle kosten te dekken, de
ervaring leert dat een reis per keer tussen de € 1.823,- en € 2.300,- kost.
Het verschil tussen de kosten en de donaties zijn tot nu toe steeds door ons persoonlijk gedoneerd,
noem het dat wij garant staan voor het verschil. Ook voor 2013 zullen wij weer garant staan voor het
verschil maar uiteraard hopen wij op een hogere inkomsten dan tot nu toe.
Voor 2014 komen de donaties op 950,- euro uit.
Uitkomst
2013
Transportkosten inzameling
585 km. a € 0.28
485km
Transportkosten en km in Letland
auto1900 km. a € 0,28
4250km
Bestelbus brandstofkosten 1540 km
Bijdrage onderhoud aanhanger
vliegtuigkosten
autohuur en parkingkosten
Tolwegen

119,84

Uitkomst
2014
235km

65,80

1.190,00

4225km 1.183,-

nihil
150,00
nihil

150,-

32,00

32,-

uitkomst
2015
645km
180,60

246,76
105,54

Overnachtingen e.d. onderweg
908,33
verblijfskosten
750,00
Uitjes met de kinderen entrees,
IJsjes drinks e.d.
145,00
Aanschaf Ikea meubels
Cadeautjes voor begeleiding en kinderen
188,25
Kamer van Koophandel
28,84
Kosten website bouwen en domeinnaam
147,50
Bankkosten
nihil
Reis Marokko november 2015 reis en verblijfskosten
Totaal kosten
Opbrengsten
Kleine donaties diverse donateurs
D. Suijk-Vijlbrief 250 +
Nieland 50 +Funnekoter 50=
Donatie Hans Ouwehand
Donatie Annemarie en Joop Suijk
Totaal inkomsten middels donaties
AJS maart 2016

845,750,-

500,00

169,441,34
134,20
29,30

264,95
29,30

nihil
1.503,29

3.659,76

3.799,64

2.830,44

645,00
300,-

725,300,-

200,-

150,2.564,76
3.659,76

Strazdes Bérnu Nams
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Braamkamp 184,
7206 HJ Zutphen
Algemeen nut beogende instelling (Anbi) nr: 821505233
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250,2.524,64
3.799.64

2.630,44

