Toelichting financiële cijfers 2021
Penningmeester, Cor van Dijk

Het jaar 2021 is opnieuw gedomineerd door het Coronavirus. Zowel in
Nederland als in Uganda. Vanuit de trouwe achterban uit Nederland
kon de Bondeko school rekenen op een mooie financiële bijdrage in
het afgelopen jaar. Hierdoor konden wij kwaliteitsonderwijs voor
kansarme kinderen blijven geven. Hoewel dat ook in 2021 anders
verliep en veel improvisatie vergde. Hierover heeft u in Amahoro
kunnen lezen.
Uit de cijfers van 2021 is af te lezen dat een kleine 18.200 euro bijeen
is gebracht voor de school. Het komende jaar is dit begroot op 20.000
Euro in de hoop dat wij dan ook weer meer fysiek bijeen kunnen
komen en acties weer mogelijk zijn. Dit nieuwe jaar zal ook meer
nadruk worden gelegd op het vinden van nieuwe inkomsten.
Bij de invulling van de aangifte inkomstenbelasting is het van belang de
juiste stichting Bondeko te vermelden, plaatsnaam Amersfoort. Daarom
vermeld ik ook hier nog even het RSIN-nummer 807754481. Door dit
nummer bij de aangifte in te vullen zal de juiste stichting Bondeko ook
worden weergegeven.

Naast de inkomsten voor de Bondeko school komt er geld binnen voor
vervolgonderwijs en andere projecten. Hiervoor is dit jaar ook gul
gegeven. Hartelijk dank daarvoor.
De ontvangen gelden in 2021 zijn onder aftrek van noodzakelijk te
maken kosten, afgedragen aan de genoemde doelen. Hieronder ziet u
daar een overzicht van.

De balans is een overzicht van de bezittingen (activa), de schulden
(passiva) en het eigen vermogen. In 2017 zijn de eerste huizen in
gebruik genomen door schoolpersoneel. Deze huisvesting is een
privilege en dient er voor om docenten langere tijd aan de school te
binden. De ontvangen huur van deze docenten huizen wordt direct
weer afgedragen als ondersteuning aan de school.
Voor de start van het kalenderjaar wordt reeds een voorschot
overgemaakt voor het komende schooljaar.
Aan de passiva kant worden nog ‘geoormerkte’ posten genoemd. Dit is
geld dat reeds voor deze benoemde doelen is opgehaald en op de
bankrekening in NL staat. Dit geld is direct beschikbaar als daar in
Uganda behoefte aan is.

Hierboven ziet u de activa kant van de balans en hieronder de passiva.

Mocht u nog meer toelichting wensen bij enkele cijfers mail gerust.
Met vriendelijke groet,
Cor van Dijk
Mail: cor.r.van.dijk@gmail.com

