
Stichting H.O.P.E. in South Africa

Activa Passiva
Vaste activa Vermogen

Eigen vermogen 10.243,06€              
Inventaris 1.029,61€                 Resultaat 2018 2.138,65€                

Reservering bijdragen 2019 6.214,54€                
18.596,25€              

Vlottende activa
Vorderingen
Vordering 114,14€                    

Liquide middelen
Bank NL 10.996,28€              
Bank ZA 6.384,81€                
Kas 71,41€                      

17.452,50€              

18.596,25€               18.596,25€              

Balans per 31 december 2018



Stichting H.O.P.E. in South Africa

Inkomsten/Fondswerving 35.194,14€                         
Vrijval reservering balans 2.039,80€                           

Kosten totaal
Administratiekosten 99,00€                              
Algemene kosten 415,76€                            
Autohuur 3.116,71€                        
Bankkosten 423,98€                            
Communicatie 126,99€                            
Manuchah 968,66€                            
Project 7.072,73€                        
Tanken 555,00€                            
Touch Community Network 5.371,07€                        
Verblijf 5.359,83€                        
Vliegtickets 9.755,00€                        
Verzekeringen 581,64€                            
Voorbereiding 232,83€                            
Koersverschillen 810,17€                            

Totaal kosten 34.889,36‐€                         

Saldo 2.344,58€                           
Afschrijvingen 205,92‐€                              

Resultaat 2018 2.138,65€                           

Winst‐ en Verliesrekening over 2018



Toelichting op de jaarcijfers 2018 van Stichting H.O.P.E. in South Africa 
 
Vaste activa 
Inventaris: onder deze post is begrepen het aangeschafte gereedschap en een 

zeecontainer ten behoeve van de opslag van de inventaris. Op het 
gereedschap wordt in 5 jaarlijkse termijnen afgeschreven, de 
zeecontainer wordt in 10 jaar, vanaf 2014, afgeschreven.  

 
Vlottende activa 
Vorderingen: de vermelde bedragen zijn nominale bedragen. 
 
Liquide middelen: de vermelde bedragen zijn de nominale saldi van de 

bankrekeningen en het bedrag in kas, waarbij indien van 
toepassing een koers van € 1 = ZAR 16,10 is gehanteerd. 

 
 
Vermogen 
Eigen vermogen: dit betreft het vrij besteedbare vermogen van de Stichting welke  
 besteed word aan de doelstellingen van de stichting.  
Resultaat 2018: dit betreft het resultaat dat volgt uit de V&W 2018. 
Reservering 2019: door een aantal deelnemers is reeds gedoneerd voor de reis van 

2019. 
 
Schulden 
Te betalen bedragen: onder deze post zijn vermeld de bedragen die over 2018 

verschuldigd zijn, maar nog niet zijn betaald in 2018. 
 
 
 
Winst- en Verliesrekening over 2018 
De stichting ontvangt algemene, specifieke en projectgiften. De algemene giften worden 
ingezet om de werkzaamheden van de stichting mogelijk te maken, alsmede om aan 
specifieke behoeften in Zuid Afrika te voldoen. Specifieke giften worden bijvoorbeeld 
gestort voor Manuchah, deze giften worden rechtstreeks doorgestort naar het project ter 
plaatse, waarbij de stichting de bankkosten voor haar rekening neemt. Tot slot worden de 
projectgiften gebruikt om de projectreis mogelijk te maken. In 2018 zijn 17 deelnemers in 
Zuid Afrika geweest om daar de handen uit de mouwen te steken. De rechtstreeks 
bijbehorende kosten zijn opgenomen in de winst en verliesrekening onder de kopjes: 
Autohuur, Communicatie, Project, Tanken, Touch Community Network, Verblijf, 
Vliegtickets, Verzekeringen en Voorbereiding. Daarnaast dragen de deelnemers bij aan de 
overige kosten.  
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