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Resultaten 2019
Overzicht van de giftenrekeningen
projectnaam

saldo 1/1

UCCF projecten
Kakuuto maaltijden
Kasaka Medical Centre
(T)huis project
Solar project
Muskietennetten
Afripads

€

totalen

ontv.

uitg.

€
€
€
€
€

39.701,77 €
€
6.915,38 €
807,00 €
4.343,84
636,57
614,35 €

2.816,00
3.600,00
26.671,27
9.915,00

€
€
€
€

€

53.018,91 €

43.152,27 €

saldo 31/12

4.493,50
3.600,00
9.900,00
11.929,00

€
€
€
€
€
€
€

38.024,27
23.686,65
-1.207,00
4.343,84
636,57
764,35

29.922,50 €

66.248,68

150,00

toelichting
UCCF projecten
Kakuuto maaltijden
Kasaka Medical Centre
(T)huis project
Solar project
Muskietennetten
Afripads

(bijdragen aan) projecten, bijdrage maaltijdenproject Kakuuto
bijdrage CHM en Muyenga Nursery school
ondersteuning maaltijdenverstrekking op de scholen in
Kakuuto
voorzien in medische materialen, bijdrage in salarissen personeel
het kunnen voorzien in huisvesting voor een sponsorkind
als gevolg van een calamiteit
het brengen van (solar)Licht in de duisternis
ter voorkoming van malaria
maandverband project.

Resultaat kindsponsoring
mutaties
netto bijdrage € 2,00 per kind per maand
sponsorkosten procesmatig
sponsorkosten voor eigen rekening
storno's
UCCF bijdrage kerstgift
saldo resultaat positief

ontvangsten
€

totalen

aantal gesponsorde kinderen

€

1 januari
31 december

uitgaven

23.172,00
€
€
€
€
€

4.792,02
4.365,00
1.720,30
3.650,00
8.644,68

23.172,00 €

23.172,00

973
953

netto bijdrage
sponsorkosten
sponsorkosten eigen
rekening
UCCF kerstbijdrage

bedrag dat UCCF reserveert voor noodzakelijke
sponsoruitgaven
uitgaven voor porto, drukwerk, printertoners e.d.
UCCF betaalt de sponsorbijdrage door als een sponsor
stopt, als niet kan worden geïncasseerd
e.d.
voor kinderen die geen kerstgift van hun sponsor
ontvangen, geeft UCCF een kerstgift

ontvangen en afgedragen sponsorgelden
ontvangen en afgedragen kerstgiften
Ontvangsten en uitgaven Stichting
mutaties
Giften voor UCCF
Donateurs
rente opbrengst 2019
Opbrengst Goede Doelshop
Overige opbrengsten
representatiekosten
Publiciteitskosten
Beheerskosten
opslagkosten craft
Bankkosten
Resultaat negatief
totalen

toelichting enkele posten
giften UCCF
Doel Shop
overige opbrengsten
Publiciteitskosten
Beheerskosten
representatiekosten
Bankkosten

€ 335.153,00
€ 22.630,00

ontvangsten
€
1.968,67
€
910,00
€
17,31
€
293,25
€
483,22

€

uitgaven

€
75,90
€ 3.434,87
€ 1.160,25
€ 1.476,00
€ 2.343,84
€ -4.818,41
3.672,45 € 3.672,45

giften waaraan niet een speciale bestemming is gegeven
bijdrage door internetinkopen van sponsors
eenmalig ontvangen giften/opbrengsten.die
niet bij andere posten horen
internetkosten, drukwerk tbv sponsors
WA verzekering, postbuskosten, lidmaatschap
stg Missie Nederland
geschenken bij diverse jubilea
kosten van het gebruik van onze bankrekeningen

Jaarresultaat 2019
Resultaat Kindsponsoring
Resultaat Stichting

€
€

8.644,68
-4.818,41

Totaal

€

3.826,27

balans per 31 december 2019
rekeningen
liquide middelen
Spaarrekening
voorraad souvenirs

bedrag

rekeningen
44.869,56 eigen vermogen

€
€ 173.163,79 Giften UCCF projecten
€
1.543,00 Sponsorgelden

bedrag
€
€
€
€
€
€
€

5.000,00
66.248,68
29.115,50
102.508,00
7.258,38
5.619,52
3.826,27

€ 219.576,35 Totalen

€

219.576,35

het voordelig saldo 2019 wordt gebruikt voor:
toevoeging Bijzondere akties
was voorziening Mwangazatour

€

3.826,27

Studentenfonds
Reserve Bijzondere akties
Saldo overlopende posten
Resultaat 2019
Totalen
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