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Resultaten 2018

Overzicht van de giftenrekeningen

projectnaam saldo 1/1 ontv. uitg. saldo 31/12

UCCF projecten 33.536,49€      12.205,28€       6.040,00€       39.701,77€        

Kakuuto maaltijden 3.600,00€         3.600,00€       -€                    

Home farming dieren 3.763,77€        3.763,77€       -€                    

Kasaka Medical Centre 11.786,80€      7.420,58€         12.292,00€     6.915,38€          

(T)huis project 1.932,00€         1.125,00€       807,00€             

Schoolfonds 380,00€            380,00€             

Solar project 4.343,84€        4.343,84€          

Muskietennetten 636,57€           -€                   -€                 636,57€             

Afripads 614,35€           614,35€             

totalen 54.681,82€      25.537,86€       26.820,77€     53.398,91€        

toelichting 

UCCF projecten (bijdragen aan) projecten,  bijdrage maaltijdenproject Kakuuto

bijdrage CHM en Muyenga Nursery school

Kakuuto maaltijden ondersteuning maaltijdenverstrekking op de scholen in

Kakuuto

Home farming overgedragen aan onze partner Focusplaza Foundation

behoort niet meer tot onze kerntaken

Kasaka Medical Centre voorzien in medische materialen, bijdrage in salarissen personeel

(T)huis project het kunnen voorzien in huisvesting voor een sponsorkind 

als gevolg van een calamiteit

Schoolfonds de normale sponsorbijdrage is voor een kind dat een

hogere opleiding volgt te laag , aanvulling kan uit dit fonds

Solar project  het brengen van (solar)Licht in de duisternis

Muskietennetten ter voorkoming van malaria

Afripads maandverband project.

Resultaat kindsponsoring

mutaties ontvangsten uitgaven

netto bijdrage € 2,00 per kind per maand 23.408,00€     

sponsorkosten procesmatig 6.820,21€          

sponsorkosten voor eigen rekening 5.795,00€          

storno's 1.500,00€          

UCCF bijdrage kerstgift 3.870,00€          

saldo resultaat positief 5.422,79€          

totalen 23.408,00€     23.408,00€        



aantal gesponsorde kinderen 1 januari 980

31 december 973

netto bijdrage bedrag dat UCCF reserveert voor noodzakelijke

sponsoruitgaven

sponsorkosten uitgaven voor porto, drukwerk, printertoners e.d.

sponsorkosten eigen UCCF betaalt de sponsorbijdrage door als een sponsor

rekening stopt, als niet kan worden geïncasseerd e.d.

UCCF kerstbijdrage voor kinderen die geen kerstgift van hun sponsor 

ontvangen, geeft UCCF een kerstgift

Ontvangsten en uitgaven Stichting

mutaties ontvangsten uitgaven

Giften voor UCCF 4.136,26€      

Donateurs 870,00€          

rente opbrengst 2018 19,05€            

Opbrengst Goede Doelshop 15,00€            

Overige opbrengsten 45,00€            

representatiekosten 252,22€        

Publiciteitskosten 539,41€        

Beheerskosten 859,59€        

opslagkosten craft 796,77€        

Diverse kosten 58,01€          

Bankkosten 2.374,45€     

reiskosten 3.439,50€     

Resultaat negatief -3.234,64€   

totalen 5.085,31€      5.085,31€     

toelichting enkele posten

giften UCCF giften waaraan niet een speciale bestemming is gegeven

Doel Shop bijdrage door internetinkopen van sponsors

overige opbrengsten vergoeding ziektekosten, 

bedragen van You BeDo e.d. 

Publiciteitskosten internetkosten, fotoopdrachten door UCCF

Beheerskosten WA verzekering, postbuskosten, lidmaatschap

stg Missie Nederland

Diverse kosten ziektekosten Mwangaza 2016, representatiekosten

Bankkosten kosten van het gebruik van onze bankrekeningen



Jaarresultaat 2018

Resultaat Kindsponsoring 5.422,79€      

Resultaat Stichting -3.234,64€     

Totaal 2.188,15€      

balans per 31 december 2018

rekeningen bedrag rekeningen bedrag

liquide middelen 37.791,70€      eigen vermogen 5.000,00€          

Spaarrekening 172.644,21€   Giften UCCF projecten 53.398,91€        

debiteuren 1.972,40€        Sponsorgelden 26.250,50€        

voorraad souvenirs 1.543,00€        Egalisatie sponsorgelden 123.757,00€     

Saldo overlopende posten 3.655,88€        Voorz. Mwangazatour 7.042,63€          

Derdengelden 30,00€             

Resultaat 2018 2.188,15€          

Totalen 217.637,19€   Totalen 217.637,19€     

het voordelig saldo 2018 wordt gebruikt voor:

afboeking op debiteuren 1.972,40€          

toevoeging voorziening Mwangazatour 215,75€             

Cor van der Neut   Jan van den Hoek

Voorzitter    Penningmeester





voorzien in medische materialen, bijdrage in salarissen personeel


