Financiële verantwoording Stichting Heart for Children 2018 in Euro

Inkomsten

Uitgaven

giften uit Duitsland

194.000

giften uit Nederland

81.965

rente

overgemaakt naar project
verzekering e.d. Cor en Grace

39

3.439

bankkosten

789

overige kosten

975

toename bankrekening
________

248.588

22.213
________

276.004

276.004

De overige kosten bestaan onder andere uit lidmaatschap van de EZA, kantoorkosten e.d. Deze
kosten bedragen minder dan 1 % van de totale uitgaven.
Naar het project is afgerond € 248.000 overgemaakt. Ruim de helft (55%) van dit bedrag is besteed
aan operationele kosten. Dit zijn de kosten van huisvesting, eten en drinken, kleding, boeken en
andere schoolbenodigdheden en medische kosten voor 275 weeskinderen. Hierin zijn ook de
salariskosten van de onderwijzers,de koks,de beveiligingmensen, en degenen die het terrein
onderhouden begrepen. Verder de energiekosten voor de school en de slaapzalen zoals electriciteit,
water, internet e.d. Kortom alle lopende kosten van de lagere school en de middelbare school.
De kleinste helft (45%) van het geld is besteed aan bouwkosten en onderhoud en verbetering van het
terrein. Het grootste deel hiervan is gebruikt voor de bouw van het eerste deel van de middelbare
school. Deze school is in februari 2019 in gebruik genomen en bestaat uit 4 grote klaslokalen. Er is in
2018 ook weer gewerkt aan de aanleg van wegen, de riolering, de lagere school en de energie
voorziening.
Saldo Bankrekeningen per 1-1-2018

113.539

toename in 2017

22.184

Saldo Bankrekeningen per 31-12-2018

135.723

Eind 2018 is er een groot bedrag op de bankrekening gereserveerd voor de bouw van een slaapblok
voor de jongens van de middelbare school. Het is de bedoeling dat dit blok in 2019 wordt
gerealiseerd, zodat vanaf die tijd de grote jongens en de kleine jongens van elkaar gescheiden
kunnen wonen. Verder is het de bedoeling dat er een dak op de middelbare school en een deel van
de lagere school wordt gebouwd. Dit is ook een kostbaar gebeuren, omdat er heel veel staal in wordt
verwerkt, en er verder stenen dakpannen worden gebruikt om zo de warmte wat buiten te houden.

