Financieel jaarverslag 2013

De stichting Go4GhanaKids is op 21 december 2007 opgericht met als doel:
1. het op kleinschalige basis hulp verlenen aan wees‐, straat‐ en zwerfkinderen in Ghana en in de
directe leefwereld van deze kinderen projecten financieren en materiële steun bieden die moeten
leiden tot verbetering van opvang en zorg voor deze kinderen zoals het onderwijs, de
gezondheidszorg, de landbouw en de drinkwatervoorziening;
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Gegevens van de stichting:
Stichting Go4GhanaKids
Etstoel 9
7921 WJ Zuidwolde
go4ghanakids@online.nl
www.go4ghanakids.nl
Kamer van koophandel: 01123671, ANBI geregistreerd
IBAN nummer: NL32 RABO 0142076058
De leden van het bestuur in het jaar 2013:
Voorzitter: Willem de Lange
Secretaris: Ria de Lange
Penningmeester: Elsbeth Scholing
Bestuurslid: Eline Stegeman

Balans 2013:
Bezittingen op IBAN nummer NL32 RABO 0142076058, te Zuidwolde:
Saldo 1‐1‐2013 afgerond, in euro’s:

Saldo 31‐12‐2013 afgerond, in euro’s:

9.685

2.492

Contanten in kas op 1‐1‐2013 in euro’s:

Contanten in kas op 31‐12‐2013 in euro’s:

0

36

Inkomsten en uitgaven in 2013
Inkomsten 2013

Bedrag afgerond, in euro’s

Financieel adoptieplan: kindertehuis Damongo
Paaseitjesactie: geiten‐ en fietsenproject
Vrouwenspecial verkoop beelden
Workshop Afrikaanse vrouw
Giften vrij te besteden

2675
1816
59
263
809

Totale inkomsten 2013

5.622

Uitgaven 2013

Bedrag afgerond, in euro’s

Project bibliotheek ‘House of Hope’
Project fietsen en geiten
Project kindertehuis Damango
Project uniformen Damango
Uitje kindertehuis Damango
Bankkosten
PR‐materiaal
Website/stichtingskosten
Materiaalkosten workshop
Afronden op hele euro’s

750
3418
65771
1431
200
156
77
98
70
2

Totale uitgaven 2013

12.779

1

Door stagnerende communicatie met de leiding van het kindertehuis te Damongo hebben wij
moeten besluiten de financiën naar het kindertehuis tijdelijk te bevriezen in 2012. Na communicatie
hebben wij de openstaande bedragen van 2012 alsnog in 2013 overgedragen. Voor meer informatie
zie de nieuwsbrief 2013.

