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Resultaten 2021

Sponsorgelden

rekeningen saldo 1/1 ontvangen betaald saldo 31/12

sponsorgelden 9.225,00€        331.710,00€    331.535,00€     9.400,00€          

verjaardagsgiften e.d. 3.598,00€        32.831,50€       8.664,00€         27.765,50€        

voedselpaketten 16.310,00€      19.725,00€       16.000,00€       20.035,00€        

schoolfonds 92.166,00€      360,00€            7.748,00€         84.778,00€        

reserve voor loon leraar 957,50€           360,00€            1.317,50€          

122.256,50€   384.986,50€    363.947,00€     143.296,00€     

aantal sponsorkinderen 1 jnauari 2021 923

31 december 2021 887

toelichting:
spomsorgelden (maandelijkse) bijdrage van de sponsors. Van de € 30,00 wordt 

€ 2,00 ingehouden om de kosten van UCCF te dekken.

(verjaardags)giften e.d. extra bedrag dat de sponsor doneert voor zijn/haar

sponsorkind

voedselpakketten voorzien van voedsel vanwege de lange lockdown in Oeganda

schoolfonds in het verleden door UCCF opgespaarde bedragen, die nu 

uitbetaald worden voor kosten van hoger onderwijs.

reserve voor loon teacher reserve om eventuele extra leerkracht te kunnen betalen



specifieke giften
 

projectnaam saldo 1/1 ontvangen betaald saldo 31/12

UCCF projecten 28.559,27€      3.035,46€         26.100,00€       5.494,73€          

Solar project 4.343,84€        4.343,84€          

Muskietennetten 636,57€           636,57€             

Afripads 4.364,35€        2.150,00€         5.750,00€         764,35€             

Kasaka Medical Centre 23.254,65€      3.348,00€         18.945,00€       7.657,65€          

(T)huis project 93,00€             3.500,00€         3.500,00€         93,00€               

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

totalen 61.251,68€      15.633,46€       57.895,00€       18.990,14€        

toelichting 
UCCF projecten landaankoop Kasali €  14,000,00

bijdrage ambulance CHM €    5,000,00

coronahulo CHM €    2,500,00

bijdrage maaltijden Kakuuto €    2,400,00

jaarbijdrage CHM €    1,200,00

ondersteuning Jimmy €    1,000,00

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

Muskietennetten ter voorkoming van malaria

Afripads maandverband project.

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

Kakuuto maaltijden ondersteuning maaltijdenverstrekking op de scholen in

Kakuuto



Resultaat kindsponsoring

mutaties ontvangsten uitgaven

netto bijdrage € 2,00 per kind per maand 21.972,00€       

portokosten 2.955,60€          

pakketten naar Oeganda 16 stuks 1.243,03€          

bijdrage portokosten te zware pakketten 427,45€             

inkt, papier, enveloppen, etiketten 777,25€             

foto's kindsponsormappen 36,91€               

strafporti voor onvoldoende frankering 11,52€               

sponsorkosten voor eigen rekening 3.774,98€          

schenking voorraad souvenirs 1.223,00€          

storno's 840,00€             

saldo resultaat positief 11.537,16€       

totalen 22.399,45€       22.399,45€        

toelichting

netto bijdrage bedrag dat UCCF reserveert voor noodzakelijke

sponsoruitgaven

sponsorkosten uitgaven voor kindsponsoring uitgesplitst

sponsorkosten eigen UCCF betaalt de sponsorbijdrage door als een sponsor

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

storno's teruggeboekte incasso's

 



Ontvangsten en uitgaven Stichting

mutaties ontvangsten uitgaven

Giften voor UCCF 4.886,66€      

Donateurs 635,00€          

Opbrengst Goede Doelshop 143,99€          

Overige opbrengsten 101,94€          

Publiciteitskosten 212,11€          

Beheerskosten 1.029,44€       

administratiekosten 0,04€               

opslagkosten craft 417,00€          

Bankkosten 2.286,89€       

Resultaat positief 1.822,11€       

totalen 5.767,59€      5.767,59€       

toelichting enkele posten

giften UCCF giften waaraan niet een speciale bestemming is gegeven

Doel Shop bijdrage door internetinkopen van sponsors

overige opbrengsten eenmalig ontvangen giften/opbrengsten.die 

niet bij andere posten horen

Publiciteitskosten internetkosten, drukwerk tbv sponsors

Beheerskosten WA verzekering, postbuskosten, lidmaatschap

stg Missie Nederland

representatiekosten geschenken bij diverse jubilea

Bankkosten kosten van het gebruik van onze bankrekeningen



Jaarresultaat 2021

Resultaat Kindsponsoring 11.537,16€    

Resultaat Stichting 1.822,11€      

Totaal 13.359,27€    

balans per 31 december 2021

rekeningen bedrag rekeningen bedrag

liquide middelen 47.159,16€      eigen vermogen 5.000,00€          

Spaarrekening 154.676,21€   Sponsorgelden 143.296,00€     

specifieke giften 18.990,14€        

Saldo overlopende posten 242,30€           Promotie reserve 20.431,68€        

nog te bepalen uitgave 1.000,00€          

Resultaat 2021 13.359,27€       

Totalen 202.077,67€   Totalen 202.077,09€     

het voordelig saldo 2021 wordt gebruikt voor:

aanvulling fonds UCCF projekten 13.359,27€       

Cor van der Neut   Jan van den Hoek

Voorzitter    Penningmeester







 


