
Jaarrekening 2016

Staat van baten en lasten over
(in euro)

2016 2015

BATEN
bijdragen sponsors 27.072 27.454
eenmalige donaties 35.379 41.309
rente             107            109
totaal 62.558 68.872

LASTEN
bijdragen ten gunste van project in Uganda 62.090 68.367
kosten

stichtingskosten 60 0
bankkosten 408 505

totaal kosten         468                    505
totaal 62.558 68.872

Saldo nihil nihil

Toelichting

Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de totale baten in 2016 lager  zijn dan  in 2015.
Hoofdzakelijk  door minder eenmalige donaties, de bijdragen van sponsors zijn vrijwel gelijk.
Veel donaties komen van Vim gebruikers. Dit wordt niet apart vermeld omdat de reden van de
donatie niet altijd duidelijk is.

In onderstaande grafiek is het verloop van de baten over de afgelopen tien jaar te zien.

Stichting ICCF Holland
Goudsbloemstraat 51
3812 WV Amersfoort

email: bram@iccf.nl
www.iccf.nl
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De meeste sponsors en donateurs in Duitsland betaalden in 2016 weer via MISEREOR. Dit
levert hen een belastingvoordeel op.  Dit geld gaat direct naar het project en is dus niet in de
cijfers van ICCF Holland terug te vinden.  In 2016  was dit meer dan 10.000 euro.  De
administratie van de Duitse sponsors loopt wel via ICCF Holland.

Gestreefd wordt naar zo laag mogelijke kosten. Doelstelling is de kostenpost te beperken tot
maximaal 5% van de baten. Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de kosten in 2016 slechts
0,7% van de totale baten bedroegen.  Dat is ruim binnen de doelstelling.  Het grootste deel van
de kosten bestaat uit niet te vermijden bankkosten.

Balans per 31 december
(in euro)

2016 2015 2016 2015

  Eigen vermogen nihil nihil

Liquide middelen   25.445     876
Nog te betalen aan
project in Uganda   25.445    876

totaal   25.445   876   25.445    876

Toelichting

Zoals uit de balans en staat van baten en lasten blijkt, heeft de stichting geen eigen vermogen.
Alle baten komen, na aftrek van kosten, ten gunste van het project in Uganda.

De aanwezige liquide middelen (alleen een banktegoed) zijn bestemd om naar Uganda te
worden overgemaakt.  Januari 2017 is het saldo van 2016 overgemaakt naar het project. In
2015 was dit in december, vandaar het grote verschil op de balans.

SEPA incasso

De SEPA incasso functioneerde in 2016 zonder problemen.  Het is nu ook mogelijk om in 
andere europese landen te incasseren, maar er is nog geen sponsor die hier gebruik van 
maakt.

Verwachtingen voor 2017

In januari 2017 worden er 87 kinderen gesponsord. Dat is er  één minder  dan vorig jaar.   De
maandelijkse inkomsten bedragen circa 1600 euro. Er is ook nog een flink aantal sponsors dat
per jaar betaalt. Er zijn hiervan een aantal sponsors die lange tijd niet betaald hebben,  die
zullen waarschijnlijk afvallen.  Hopelijk kunnen we daarvoor nieuwe sponsors vinden.

De baten uit hoofde van eenmalige donaties zijn gezien het incidentele karakter moeilijk te
voorspellen. 

Adliswil, 25 maart 2017,

Bram Moolenaar, penningmeester.
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