
Stichting FranCa Masanga

Financieel overzicht over 2009

Exploitatierekening

Lasten Baten

Donaties aan Masanga Hospital 19.722,21 Ontvangen donaties 35.904,03
Kosten 351,49 Overige inkomsten 90,00

20.073,70
Batig saldo 15.920,33

35.994,03 35.994,03

Toelichting op exploitatierekening 2009

Lasten:
Donaties aan Masanga Hospital betreffen:
1. aanschaf kleine medische materialen in Nederland en/of Sierra Leone 1.514,21
2. toebehoren voor laptop magazijnbeheer 148,07
3. Ford Ranger 12.959,93
4. 1e betaling X-ray project 3.000,00
5. kerstgeschenk medewerkers ziekenhuis (LED-lampjes) 2.100,00

Kosten betreffen: 
bankkosten, incl. kosten buitenlandse betalingen 193,60
kosten Kamer van Koophandel 26,14
administratiekosten / publiciteitskosten / algemene kosten 131,75

Baten:
Ontvangen donaties:
Het eerste volle jaar van onze stichting is een prachtig financieel succes gebleken: we
mochten ons verheugen in een flink aantal grotere en kleinere donateurs, die gezamenlijk
het fantastische bedrag van bijna €36.000,- bijeen brachten. Zonder wie dan ook te 
kort te willen doen, noem ik enkele groeperingen die middels gerichte sponsorakties 
een flinke duit in de (donatie)zak hebben gedaan: Haagsche Schoolvereeniging, 
Buurtvereniging 'Kasen', Bundense Jeugd- en Jongerenwerk en het Scheperziekenhuis 
Emmen samen met het Afrikafonds.
Tegen het einde van het jaar ontvingen wij een zeer grote donatie uit particuliere bron.
De gulle gever wenste geen publiciteit, maar met die gift was het X-ray project rond
en zijn inmiddels nog 2 andere projecten opgestart (bloedbank en stromend water-
voorziening), die beide gefinancierd kunnen worden uit deze donatie!



Balans per 31 december 2009

Activa Passiva

Kas 120,00 Eigen vermogen 1.738,70
Rabobank, rekening courant 17.361,54 Fonds algemene donaties 7.500,00
PayPal 221,13 Fonds X-ray project 2.000,00

Fonds bloedbank 5.500,00
Tussenrekening 43,64

Resultaat 920,33
17.702,67 17.702,67

Toelichting bij Balans 2009:

Het PayPal account zal in 2010 beëindigd worden: er wordt weinig gebruik van gemaakt en de 
kosten - inhoudingen op stortingen - zijn hoog. Op de website is het account inmiddels buiten 
werking gesteld.
Vanuit het 'Fonds algemene donaties' worden kleinere zaken t.b.v Masanga Hospital betaald en
worden bedragen overgeheveld naar bestaande of nieuw te starten 'Fondsen', zoals het 'Fonds
watervoorziening' dat in 2010 wordt geopend, ten behoeve van specifieke, soms langer lopende 
projecten.


