
Financiën 

De financiële verantwoording van de Stichting Maji Maendeleo Afrika, via de website, bestaat uit: 

1. De eindbalans van vorig (volledig) boekjaar 

2. Overzicht Opbrengsten en Kosten / Donaties en Uitgaven Projecten vorig (volledig) boekjaar 

3. Financieel totaaloverzicht projecten vorig (volledig) boekjaar 

De hier opgenomen overzichten betreffen het boekjaar 2012 

 

 

 

Financiële balans Maji Maendeleo 31-12-2012 

          

Activa  Passiva 

31-dec   Bank 3095798  € 17.901,24   1-jan   Algemene reserve    €          12.975,12  

    Bank 1816506  €       260,85       Resultaat 2012    €            5.170,85  

         31-dec   Algemene reserve    €          18.145,97  

                   

             Nog te betalen 2012    €                  16,12  

                   

Totaal generaal    € 18.162,09         €         18.162,09  

          

          



 

 

 

 

 

   

Toelichting 

1. TEMA – kosten voor voorlichting, promotie en 

    educatie (workshops) en school-/collegegeld  

  voor niet besneden meisjes  

2. Samuel – studiekosten en levensonderhoud (huur,  

  transport, voedsel, e.d.) 

3. Bijen – Financiering van 2 bijenhouderijen – 

  vrouwen projecten. Eén in Narotia en één in  

  Entashata 

4. Studie Illkerin – schoolgeld voor schoolkinderen 

   op school in Illkerin via Crescentia C.Baari. 

5. Entesekera – steun economische ontwikkeling 

     w.o. de aanschaf van een Tuk Tuk voor transport  

   gewassen naar de markt en schoolgeld primary  

   school 

6. Armen – steun voor school- of studiegeld en voor  

   voedsel 

 

 

Overige kosten 

- Kosten voorzitter reis in maart en september 2012 

Betreft kosten gerelateerd aan activiteiten voor de stichting tijdens de reizen ter plekke. 

Voorbeelden: brandstof voor transport, gas en boodschappen voor keuken kamp, eten en drinken 

voor contactpersonen/begeleiders en chauffeur. 

- Bankkosten 

Kosten die de bank in rekening brengt voor gebruik bankrekening en overschrijvingen 

- Kamer van Koophandel 

Jaarlijkse kosten voor ingeschreven staan bij Kamer van Koophandel. 

 

1. TEMA 5.322,64€      

2. Studie Samuel Kihanya Wajiru 2.950,56€      

3. Bijen 1.541,36€      

4. Studie Ilkerin 2.069,51€      

5. Entesekara 1.383,06€      

6. Armen 201,51€          

…..

Totaal projectuitgaven 13.468,64€     

Reis- en verblijfkosten algemeen

 - Kosten voorzitter; reis in maart en  

september 2012
265,20€           

Organisatiekosten

 - Bankkosten 160,23€           

 - Kamer van Koophandel 24,08€              

Totaal overige uitgaven 449,51€           

Totale uitgaven 13.918,15€     

UitgavenProject

Financieel totaaloverzicht projecten 2012


