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In het jaarrapport van Stichting Naar School in Haïti zijn tevens de jaarcijfers 2016 van Ecole Soleil
de Hollande opgenomen. Op deze manier maken wij zowel de financiële situatie in Nederland als in
Haïti inzichtelijk.
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Inleiding en toelichting op boekjaar 2016
Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag over 2016. Het is een goed jaar voor de stichting geweest. We zijn ons ervan bewust
dat behalve onze activiteiten voor fondsenwerving, ook de ramp die orkaan Matthew veroorzaakte, ervoor
gezorgd heeft dat we meer giften hebben ontvangen.
De inkomsten uit fondsenwerving zijn meer dan verdubbeld, de kosten in Nederland nog wat verder
teruggedrongen, wat heeft geresulteerd dat er een schitterend bedrag kon worden overgemaakt naar Haïti en er
nog steeds een banksaldo staat dat de verplichtingen op korte termijn afdekt.
In Haïti is het ontvangen geld goed aangewend. Fijn is ook om te zien dat er ook middelen zelf gegeneerd
worden. Toch blijft de school in Haïti volledig afhankelijk van de donaties uit Nederland.
We kunnen terugkijken op een goed jaar en zullen onze activiteiten met passie voortzetten om ook de komende
jaren weer een goede stroom uit fondsenwerving te krijgen.
Allen die geparticipeerd hebben in het resultaat van dit jaar: Hartelijk dank!

Als extra toelichting op onze activiteiten in 2016 hebben wij vier nieuwsbrieven aan het jaarrapport toegevoegd.
Deze nieuwsbrieven zenden wij aan onze donateurs en geven een goed beeld van de ontwikkelingen in Haïti.
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Boekjaar 2016
In 2010 hebben wij een administratieve splitsing doorgevoerd tussen de twee entiteiten, de stichting in Haïti en
de stichting in Nederland.
Nederland:
Haïti:

Stichting Naar School in Haïti (SNSiH)
Ecole Soleil de Hollande (ESH)

Tussen de twee stichtingen bestaat een zeer nauwe verwantschap. De gronden, het onroerend goed en
inventaris is eigendom van ESH en ook de exploitatie in Haïti vindt in die stichting plaats. Met andere woorden,
de kosten voor personeel, onderwijs, schoolboeken, administratie, huishouding, etc. vindt allemaal daar plaats.
In Haïti is men nagenoeg geheel afhankelijk van donaties uit Nederland. De fondsenwerving, zowel voor
investeringen als voor de exploitatie, vindt plaats in Nederland door SNSiH. Alle ontvangen donaties komen, na
aftrek van kosten, geheel ten goede aan de scholen in Haïti.
De administratie van SNSiH wordt gevoerd door ons stichtingskantoor in Gees. De administratie in Haïti (ESH)
wordt door Marijke Zaalberg zelf gevoerd en gecontroleerd door de penningmeester van SNSiH in Nederland.
SNSiH heeft directe inzage in de gehele administratie die in hetzelfde systeem wordt bijgehouden. Op deze wijze
heeft SNSiH volledig zicht op de besteding van de gelden in Haïti. De balans en de resultatenrekening van ESH
zijn dan ook aan ons jaarverslag toegevoegd.
Balans per 31 december 2016
Door de administratieve splitsing is direct inzichtelijk dat wij geen materiële activa in Nederland bezitten. In feite
zijn de reserveringsrekeningen (liquide middelen) ons bezit.
Wij hebben 2016 afgesloten met een reserve van € 118.913,- dit is € 21.373,- meer dan eind 2015. Als stichting
hebben wij niet het doel om (grote) reserves op te bouwen. De huidige reserve is opgebouwd in 2010 toen wij
een groot bedrag aan donaties hebben ontvangen. Om continuïteit van de school, en alle medewerkers en
kinderen die van ons afhankelijk zijn, te waarborgen is besloten om een algemene reserve aan te houden die
gelijk is aan de jaarlijkse exploitatiekosten. De exploitatiekosten in Haïti bedragen gemiddeld € 200.000,- per
jaar, indien er zich geen rampen voordoen, zodat gesteld kan worden dat wij nog niet het gewenste niveau aan
reserve hebben gerealiseerd.
Baten 2016
In 2016 hebben wij in totaal € 395.148,- aan donaties mogen ontvangen. Op alle fronten stegen de donaties.
Met name de stichtingen hebben hun inzet meer dan verdubbeld. Particulieren gaven 51% meer en kerken 14%
meer. Ook bedrijven gaven meer; een plus van € 33.429,00. We concluderen dan ook dat onze focus op
fondsenwerving, zoals vorig jaar gemeld, nu wel resultaat heeft.
Lasten 2016
Onze doelstelling is de kosten zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk van de fondsen in Haïti te kunnen
besteden. Totaal bedroegen onze kosten in Nederland € 25.914,- en dat is € 7.695 minder dan vorig jaar.
Daarmee komen de fondsenwervingskosten op nog geen 2% van de gegeven donaties. Vorig jaar was dat nog
18%. Deze fluctuatie komt hoofdzakelijk dat de kosten redelijk vast zijn ongeacht het bedrag aan donaties. Toch
is de € 7.695,00 wel degelijk een reductie die ook de volgende jaren zo zijn invloed zal hebben.
Onze stichting is geheel afhankelijk van vrijwilligers, alleen een groot deel van de administratie en het
secretariaat hebben wij uitbesteed.
Jaarcijfers Haïti
Het resultaat in Haïti is beter dan vorige jaren. De grootste invloed zijn natuurlijk de ontvangsten uit Nederland.
Daarnaast zien we een stijgende lijn in bijdrage van Haïtiaanse ouders en de verkoop van schriften en boeken. De
verantwoordelijkheid komt dus iets meer bij de ouders te liggen.
Indien de financiële gevolgen van de ramp met orkaan Matthew uit het resultaat gefilterd worden, vallen de
volgende zaken op:
Een stijging van salarissen van bijna 15%. We hebben dus € 18.263,00 meer uitgegeven aan het Haïtiaans
personeel. Een duaal gevoel; onze kosten stijgen, maar het geld komt op een goede plek.
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Een verdubbeling van kosten voor voedsel. We geven nu alle schoolkinderen een maaltijd op schooldagen. In
tegenstelling tot vorige jaren. Ook deze € 18.520,00 zorgt ervoor dat de kinderen in staat zijn de lessen te
blijven volgen.
De autokosten zijn gestegen tot € 12.590,15. Dit is een logisch gevolg van de slechte staat van de wegen rondom
de school en het feit dat er nu drie voertuigen zijn in plaats van twee. De blauwe Daihatsu vrachtwagen wordt
ingezet om personeel van en naar school te brengen, om inkopen te doen en om bouwmateriaal voor de ‘Kay
Matthew’ huisjes te vervoeren. De Rhino voor transport tussen Kenscoff en de school, ook maakt directeur
Kempès JEAN er gebruik van. En de Viking wordt door Marijke gebruikt voor alle acties, zoals ophalen van
vrijwilligers van het vliegveld, ritten naar scholen in de bergen en vervoer klein bouw materiaal als de
vrachtwagen door de slechte wegen de bouwplek niet kan bereiken.
De investeringen voor de school zijn beperkt gebleven.
De energievoorziening is aangepakt en voor de komende jaren klaar gemaakt. (€ 6.071,00)
Het laatste stuk plein binnen de poort is geplaveid. ( € 1.002,96)
De trap naar het opvanghuisje en de schooltuin zijn aangelegd. ( € 3.411,00)
Prognose 2017
Voor de begroting van 2017 zijn wij uitgegaan van gelijke inkomsten in Nederland en toenemende bijdrage van
ouders in Haïti ten opzichte van 2016. Dit jaar is geen graadmeter voor de prognose. Er is vanuit detail gekeken
welke kosten er verwacht worden en dat is dan meteen de sluitpost voor de verwachte donaties. We hopen dat
onze fondsenwerving nu goed op stoom is en natuurlijk hopen we dat er in Haïti geen rampen gebeuren.

OPBRENGSTEN
Haïti
Nederland
Totaal
UITGAVEN IN HAITI
Lonen
Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Kosten Scholen
Kosten kinderen en kindertehuis
Onderhoudskosten
Kantoorkosten
Bankkosten
Autokosten
Huisvestingskosten
Werk voor derden
Bouwkundige investeringen
Overige kosten
Totaal
UIGAVEN IN NEDERLAND
Kosten secretariaat
Kosten fondsenwerving
Overige kosten
Totaal
RESULTAAT

2016 W
42.018
369.234
411.252

2017 P
42.000
210.000
252.000

141.034
18.614
18.893
42.777
16.354
12.461
11.142
943
12.590
15.734
29.166
53
25.785
345.546

123.000
8.000
20.000
30.000
10.000
3.000
3.000
1.000
10.000
6.000
5.000
2.000
3.000
224.000

10.143
8.278
7.492
25.913
39.793

11.000
9.000
8.000
28.000
0
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Kosten in Haïti
Kosten in Nederland
Minimaal benodigd aan donaties
Verwachte donaties
Begrotingstekort

Stichting Naar School in Haïti
€
€
€
€
€

224.000,-28.000,-252.000,-252.000,-0,--

Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2016:
Marijke Zaalberg
Voorzitter
Agnes Hoogkamer
Secretaris
Age Braad
Penningmeester
Vrijstelling accountantscontrole
De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van
artikel 2:396 lid 6 BW.
Verwerking saldo
Aan het bestuur wordt voorgesteld om het saldo over 2016 te doteren op de besteedbare reserves.
Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.
Stichting Naar School in Haïti
Marijke Zaalberg
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1. Balans
Activa
31 december 2016

31 december 2015

Materiële vaste activa

0,00

0,00

---------------- +

--------------- +
0,00

0,00

Vlottende activa

Voorraden

1.250,00

1.250,00

---------------- +

--------------- +
1.250,00

Liquide middelen

201.433.89
---------------- +

Totaal activa

1.250,00

96.289,66
-------------- +

202.683,89

97.539,66

=========

========
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Passiva
31 december 2016

31 december 2015

Eigen vermogen

Algemene reserve
Overboeking in transit

118.913,46

97.539,66

83.770,43
------------------- +

------------------- +
202.683,89
===========

97.539,66
=========
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2. Baten en lasten 2016
2016

Fondsenwerving

395.148,75

172.677,32

------------------- +
Beschikbaar uit
fondsenwerving

2015

----------------- +
395.148,75

172.677,32

Kosten Nederland

Kosten secretariaat
Kosten
fondsenwerving
Overige kosten

-10.143,41

-7.992,55

-8.278,11

-15.053,43

-7.492,96

-10563,24

------------------- +

----------------- +
-25.914,48

-33.609,22

------------------- +

Saldo baten en
lasten

Ecole Soleil de
Hollande - Haïti
Bijdrage bouwkundige
investering
Bijdrage aan
exploitatie school

369.234,27

0,00

-341.889,94

-164790,50
---------------- +
-341.889,94

-164.790,50

-5.970,53

-7608,80

------------------- -

Toevoeging aan
reserve

139.068,10

0,00

------------------- +

Kosten Haïti betaald
door SNSiH

--------------- +

21.373,80

===========

--------------- -

-33.331,20

=========
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3. Toelichting balans

Activa
31 december 2016

31 december 2015

Vlottende activa
Voorraden Haïti artikelen

1.250,00

1.250,00

------------------- +

------------------- +
1.250,00

1.250,00

Liquide middelen
Kas Nederland

303,34

546,41

Algemene rekeningen
Rabobank 500 Hoofdrekening

5.126,27

26.676,72

195.784,30

68.671,53

216,99

95,00

Rabobank 611 Bouw Ka-Blain

2,99

300,00

Rabobank 974 Bouw Ka-Blain

0,00

Rabobank 024 reserveringsrekening
Rabobank 511 Help Haïti

Bouwrekeningen
0.00

------------------- +

------------------- +
201.433,89
------------------- +
202.683,89
===========

96.289,66
--------------- +
97.539,66
=========
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Passiva
31 december 2016

Besteedbaar vermogen
Besteedbare reserves
Besteedbare reserve voor bouw

31 december 2015

118.913,46
0,00
---------------- +

97.539,66
0,00
---------------- +
118.913,46
------------------- +
118.913,46
===========

97.539,66
-------------- +
97.539,66
=========
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4. Toelichting verlies- en winstrekening
2016

2015

Fondsenwerving
Donaties Particulieren
Donaties scholen

97.144,15

63.920,23

8.903,31

5.166,86

Donaties kerken

34.086,92

10.842,15

Donaties bedrijven

39.925,99

6.496,00

Donaties stichtingen etc.

86.155,00

35.965,00

Donaties serviceclubs

3.070,00

250,00

Donaties Geef Gratis

2.196,80

2.062,91

HaïtiKidz Support Plan

1.580,00

1.770,00

Actie 10.000 vrienden

4.837,50

4.725,00

Actie statiegeld

3.755,05

1.781,05

Actie Pennen voor Pennen
Project Francois
Project Habitat pour Haïti

530,00

0,00

6.254,09

1.335,75

7.500,00

1.777,84

Project Rechèch Paran

14.449,28

3.661,08

The Ride on Education

8.947,41

11.190,38

Verkoop Haïti artikelen

7.503,25

2.545,29

Evenementen opbrengst

3.266,25

2.771,20

977,20

1.355,00

14.828,42

2.565,00

0,00

9.837,56

Rente

950,77

2.057,12

Overige inkomsten

971,71

Ontmoetingsdag opbrengst
Bijdrage vrijwilligers
Werk in opdracht voor derden

601,90

------------------ +

------------------- +

395.148,75

172.677,32
-------------------

Beschikbaar uit fondsenwerving

395.148,75

+

--------------- +
172.677,32
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Kosten in Nederland

Kosten secretariaat & boekhouding

-10.143,41

-7.992,55

Kosten management fondswerving

-0,00

-6.318,26

------------------ +

------------------- +

-10.143,41

-14.310,81
------------------- +

--------------- +

-10.143,41

-14310,81

Kosten fondsenwerving

Kosten nieuwsbrieven

-3.372,16

-1.804,96

Porto nieuwsbrieven

-2.728,73

-5.380,77

Acceptgiro's

-420,17

0,00

Enveloppen nieuwsbrieven

-617,10

-423,63

Fondswervingskosten

-20,95

-212,42

Kosten evenementen

-20,95

-5,60

-874,00

-886,80

-0,00

-20,99

Kosten ontmoetingsdag
Diverse verkoopkosten

------------------- +

------------------- +

-8.278,11

-8.735,17
------------------- +

--------------- +

-8.278,11

-8.735,17

Overige kosten

Kantoorkosten
Portokosten

-100,97

-33,90

-48,82

-89,86

-209,96

-483,10

Huurkosten kantoor

-0,00

-2.100,00

Bestuurskosten

-0,00

-52,25

-726,00

-726,00

Telefoonkosten

Boekhoudsysteem 7x24
CLIX

-620,73

-827,64

Bankkosten Rabobank

-648,05

-804,82

Reis- en verblijfskosten
Vliegtickets

-772,64

-1.402,39

-2.876,27

-3.867,83

Verzekeringen

-465,08

0,00

Diverse algemene kosten

-848,99

-0,00

------------------- +

------------------- +

-7.492,96

-10.563,24
-7.492,96

------------------- +
Subtotaal kosten in Nederland

-25.914,48
------------------- +

-10.563,24

-------------- +
-33.609,24
-------------- +
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Saldo baten en lasten

369.234,27

139.068,10

-------------- +
369.234,27

Bijdrage bouwkundige investeringen
Bijdrage aan doelstelling in Haïti
Kosten Haïti betaald door SNSiH

Toevoeging aan reserve

0,00
-341.889,94
-5.970,53
------------------- +

139.068,10

0,00
-164.790,50
-7.608,80
------------------- +
-347.860,47
------------------- -

-172.399,30
---------------- -

21.373,80
===========

-33.331,20
=========
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5. Balans Ecole Soleil de Hollande
Activa
31 december 2016

31 december 2015

Materiële vaste activa

Grond

8.285,90

8.285,90

Ka-Blain Lagere School

135.709,06

139.188,78

Construction Ka-Blain
Classes bois
Chatadoo's
wateropvang
Godinot salle de classe
en bois
Construction Ka-Blain
kay bébé
Investeringen in 2011

30.579,32

31.363,40

6.800,75

6.975,13

7.039,23

7.219,72

19.003,29

19.490,55

17.221,91

17.663,50

Investeringen in 2012

94.123,97

97.029,32

Investeringen in 2013

46.123,97

47.306,64

Ka-Blain Kleuterschool

83.310,18

85.446,34

Gebouw Stafruimte

30.258,38

31.034,24

Agregaat et panels solar

20.390,74

20.913,58

Construction 4
classe+salle profes.
Inventaris

20.535,11

21.061,65

0,00

0,00

Escalier 2016

3.326,39

0,00

Construction la court
Aanschaf energie
voorziening
Voiture Rhino

9.77,89
5.919,89
1.417,82

Voiture Camion

7.009,09

8.861,36

14.597,85

18.247,31

Voiture Viking

1.772,27

------------------- +

Liquide middelen

------------------- +
553.190,35

561.859,97

53.314,95

17.636,29

------------------- +
Totaal activa

606.505,30
===========

------------------ +
579.496,26
==========
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Passiva

31 december 2016

31 december 2015

Vermogen
Vastgelegde reserve

553.190,35

561.859,97

Besteedbare reserve

53.314,95

17.636,29

------------------- +

------------------- +
606.505,30
------------------- +
606.505,30
===========

579.496,26
------------------ +
579.496,26
===========
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6. Baten en lasten Ecole Soleil de Hollande
2016

2015

Fondsenwerving
Donaties en bijdragen Haïti
Inkoopwaarde artikelen
Bijdrage SNSiH
Nederland

42.018,27
-19.649,67
341.868,70

30.074,38
-10.327,97
164.790,50

------------------- +

Resultaat uit
fondsenwerving

------------------- +

364.237,31

184.536,91

Kosten in Haïti

Lonen

-141.034,91

-122.760,98

Personeelskosten

-18.614,87

-7.478,54

Afschrijvingskosten

-18.893,51

0,00

Kosten scholen

-42.777,58

-21.567,69

Kosten kinderen en babyhuis

-16.354,67

-13.546,61

Onderhoudskosten

-12461,58

-4.435,45

-11.142,58

-7.137,76

Kantoorkosten
Bankkosten

-943,36

-613,76

Autokosten

-12.590,15

-5.774,84

Huisvestingskosten

-15734,39

-5.119,92

Werk in opdracht derden

-29166,34

-11.461,18

Bouwkundige investeringen
Overige kosten

-53,47

-608,28

-485,03

-3.550,28

------------------- +

Incidentele baten/lasten
Projecten na Cycloon Matthew

Resultaat

------------------- +
-320.252,44

-204.055,29

-25.564,03

1.595,08

------------------- +

---------------- +

18.420,85

-17.923,30

===========

==========
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8. Toelichting verlies- en winstrekening Ecole Soleil de Hollande
2016

2015

Fondsenwerving

Donation dans Haïti

4.139,39

140,95

Aide Haiti, Donation

0,00

2.635,81

2.083,92

1.667,03

Manquement+retard+lessons
Inscription Ka-Blain et Godinot

0,00

35,45

Livres, parents payer (Ecolage)

25.600,06

9.020,42

1.477,47

882,15

405,77

4.220,31

Vente de Boutique

6.934,89

4.996,71

Vende Livres etc.

1.332,79

Ecolage Godinot
IN Cantine Ka-Blain l'ecole

6.475,56

-------------- +

------------------- +

42.018,27

30.074,38

Achat Artisana

-5.881,55

-1.488,03

Livres de l'école pour vendre

-7.324,35

-4.969,03

Achat Boutique l´école Ka-Bl

-6.408,44

-3.870,91

Inkoop

Transport achat boutique

-35,33

-0,00

-------------- +

------------------- +

-19.649,67

-10.327,97

Donaties uit fondsenwerving NL

341.868,70

164.790,50

-/- bouwkundige voorzieningen

0,00

Bijdrage SNSiH Nederland

0,00

-------------- +

------------------- +

341.868,70

164.790,50
------------------- +

Resultaat uit fondsenwerving

364.237,31

-------------- +

184.536,91
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Kosten in Haïti
2016

2015

Lonen

Salaire comptabilite

-4.500,29

-4.065,11

-0,00

-415,60

-861,52

-1.438,31

Salaire Godinot Prescolaire

-3.350,39

-2.935,75

Salaire Godinot Primair

-5.087,84

-4.673,28

Salaire Ka-Blain Maison SdH

-7.215,60

-6.114,29

Salaire Ka-Blain Prescolaire

-16.759,04

-14.573,67

Salaire Ka-Blain Primair

-41.829,85

-26.345,70

Salaire Ka-Blain Secondair

-18.530,06

-16.714,11

-302,46

-8.545,47

-1.652,38

-1.555,43

Salaire Ka-Blain Office l'ec

-20.768,28

-17.159,75

Salaire Ka-Blain travailleur

-7.718,43

-6.443,02

Salaire Ka-Blain chauffeur

-2.624,77

-2.034,70

Salaire Ka-Blain Jardinier

-1.297,19

-1.738,83

Salaire Ka-Blain Gardien

-3.010,64

-3.116,29

Salaire Ka-Blain Clinique

-425,82

-724,72

-4.564,75

-2.389,80

-535,61

-1.670,81

-0,00

-106,34

Salaire Jean Max NOEL, const
Salaire Frandais Nicolas

Salaire Education Pour Tous
Salaire Ka-Blain Boutique

Salaire Ka-Blain Kizin
Salaire Ka-Blain Musique
Gelin L'école aide

------------------- +

-------------------

-141.034,91

+

-122.760,98
------------------- +
-141.034,91

---------------- +
-122.760,98
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Personeelskosten
Prêter travailleurs

-9.361,05

3.192,13

Frais Etude Instituteurs

-1.626,98

-1.803,29

Autres frais des travailleur
PROCARE + OFATMA
assurance

-57,28

0,00

-7.569,56

-8.867,38

------------------- +
-18.614,87

------------------- +
------------------- +

-7.478,54

-------------- +

-18.614,87

-7.478,54

Afschrijvingskosten
Afschrijvingen 2016

-18.893,51

0,00

------------------- +

------------------- +

-18.893,51

0,00
-------------------

--------------- +
0,00

-18.893,51

Kosten scholen
Ecolage + materiaux écoles

-926,10

-1.702,89

Materiaux pour écoles

-23.331,24

-10.599,81

Nouriture Ka-Blain L'Ecole

-18.520,24

9.264,99

------------------- +

------------------- +

-42.777,58

-21.567,69

------------------- +

---------------- +

-42.777,58

Kosten kinderen en Maison
Soleil de Hollande
Docteur + medicament + hospital

-21.567,69

-521,96

-143,02

Aid général

-2.166,20

-2.044,85

Aide Clairmita JOSEPH

-3.030,27

-3.159,02

Documents Maison Soleil de Hol.

0,00

-12,41

-289,90

-283,74

L’ecole + Aid Maison de Hol.

-79,24

-425,19

Material Maison de Hollande

-891,67

-466,17

Vetement+souliers Maison

-303,51

-92,83

-6.919,80

-6.016,27

Medicament Maison Soleil de Hol.

Nouriture Maison de Hollande

Rebecca, Woodjina CANTAVE

-2.152,44

-903,11

-------------- +

-------------------

-16.354,67

+

-13.546,61
------------------- +

--------------- +
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-16.354,67

-13.546,61

Onderhoudskosten

Manger Rats (gif)

-49,65

-21,27

Reparatie en Onderhoud

-307,91

-2.179,29

Jardin moestuin Ka-Blain

-1.145,31

-773,79

Maintenir école Ka-Blain

-1.243,14

-147,18

Matériau Nettoyage Ka-Blain

-2.205,75

-1.313,92

Maintenance ecole Godinot
Investeringen grond ka-blain

-3,82
-7.506,01
------------------- +

-------------------

-12.461,58

+

-4435,45
------------------- +

---------------- +

-12.461,58

-4.435,45

Kantoorkosten

Office frais

-2.140,81

-2.120,22

Téléphone Ka-Blain

-1.206,97

-716,53

Internet
Vergunningen

-234,96

-116,97

-7.535,97

-4.184,04

---------------- +

-------------------

-11.142,58

+

-7.137,76
------------------- +

---------------- +

-11.142,58

-7.137,76

Bankkosten

Frais Banks Haïti

-943,36

-613,76

------------------- +

-------------------

-943.36

+

-593,34
------------------- +

---------------- +

-943.36

-593,34

Autokosten

Diesel Camion
Benzine, gazoline
Réparations Voiture, Camion
Kosten Viking / Rhino
Assurance voitures

-3.104,07

-1.899,43

-829,80

-463,75

-4.414,66

-3.065,50

3.172,81

0,00

-1.069,01

-346,16

----------------- +

------------------- +

-12.590,15

-5.774,84
------------------- +
-12.590,15

---------------- +
-5.774,84
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Huisvestingskosten
Cuisine Inventair

0,00

0,00

Maison Inventair

-5.008,99

-8,86

Nouriture Kay Volontair

-3.525,53

-531,47

Consommation de gaz Ka-Blain

-1.179,11

-1.167,93

Diesel Agregaat Ka-Blain

-2.712,79

-2.477,46

Water portable, Ka-Blain

-798,78

-615,19

Frais aggregaat/delco

-2.509,18

-319,01

------------------- +

------------------- +

-15.734,39

Werk in opdracht derden
Project Francois
Hulp Habitat pour Haiti
Project Rechèch Paran

-5.119,92
------------------- +

----------------- +

-15.734,39

-5.119,92

-834,26

-1.194,03

-6.058,51

-7.305,80

-22.273,57

-2.961,35

------------------- +

------------------- +

-29.1666,34

-11.461,18
------------------- +

---------------- +

-29.166,34

-11.461,18

Bouwkundige investeringen

Aanschaf energievoorziening

-53,47

-608,28

------------------- +

-------------------

-53,47

+

-608,28
------------------- +
-53,47

---------------- +
-608,28
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Overige kosten
Difference de prix
Frais Voyage et herbergement
Transport, Ka-Blain, taptap
Frais générale
Frais nos ecoles
Voleur

1.804,79

4.456,28

-381,78

-106,88

-1.309,68

-783,17

-45,83

-15,95

-453,50

0,00

-99,03

0,00

------------------- +

------------------- +

-485,03

3.550,28
------------------- +

Totaal kosten in Haïti
Incidentele baten/lasten:
Projecten na Cycloon Matthew

Saldo Baten en Lasten

---------------- +

-485,03

3.550,28

-320.252,44

-196.954,73

-25.564,03

1.595,08

------------------- +

----------------- +

18.420,85

-10.822,74

===========

==========

Pagina 24/24

