
Stichting FranCa Masanga

Financieel overzicht over 2010

Exploitatie:

Lasten Baten

Donaties aan Masanga Hospital:
uit Fonds algemeen 2.512,83 Ontvangen donaties 8.727,20
uit Fonds X-Ray project 426,79
uit Fonds bloedbank 6.460,14
uit Fonds watervoorziening 1.980,47
uit Fonds opleidingen 500,00
uit Fonds uniformen 437,84
Kosten 324,33

Toelichting:

Lasten:
Donaties aan Masanga Hospital betreffen:
1. Fonds algemeen: verschillende kleine uitgaven 1.012,83
                               Kerstgeschenk personeel 1.500,00
                               stortingen in overige fondsen 6.960,14
2. Fonds X-Ray project: goedkeuring Radiation Protection Board 426,79
3. Fonds bloedbank: aanschaf + installatie 5.892,02
                                staftraining + kleine benodigdheden 568,12
4. Fonds watervoorziening: watertank + installatiekosten 1.980,47
5. Fonds opleidingen: 1e half jaar opleiding Thomas Kargbo 500,00
6. Fonds uniformen: materiaal + arbeidskosten 437,84

Totaal 19.278,21

Kosten betreffen: 
bankkosten, incl. kosten buitenlandse betalingen 298,19
kosten Kamer van Koophandel 26,14

Totaal 324,33



Baten:
Ontvangen donaties:
Enkele gerichte akties in 2010 brachten tesamen ruim €4300 op: een voordracht van Kees over 
Masanga bij gelegenheid van Internationale Vrouwendag in Meerssen leverde ruim €600 op, 
terwijl de Vastenaktie van Basisschool Franciscus te Bunde goed was voor ruim €3700.
Donaties bij een 25-jarig huwelijk in de werkkring van Martijn kwamen uit op bijna €1000. 
Bij diens afscheid als docent doneerden de school en de collega's van Kees tesamen 
eveneens een bedrag van bijna €1000. 
De overige donaties waren allemaal uit particuliere kring.

Balans per 31 december 2010

Activa Passiva

Kas 0,00 Eigen vermogen 2.659,03
Rabobank, rekening courant 5.743,83 Fonds algemeen 3.816,39
Rabo BedrijfsTeleRekening 10.000,00 Fonds X-ray project 1.573,21

Fonds bloedbank 0,00
Fonds watervoorziening 519,53
Fonds opleidingen 5.500,00
Fonds uniformen 0,00
Tussenrekening donaties 2.000,00

16.068,16
Resultaat -324,33

15.743,83 15.743,83

Toelichting bij Balans 2010

Vanuit het 'Fonds algemeen' worden kleinere zaken t.b.v Masanga Hospital betaald en
worden bedragen overgeheveld naar de bestaande of nieuw te starten 'Fondsen', zoals het 'Fonds
watervoorziening' dat in 2010 is geopend, ten behoeve van specifieke, soms langer lopende 
projecten. In 2010 is in de diverse fondsen een totaalbedrag gestort van € 6897,98.
Het volledige saldo van de rekening ' Donaties' is per 31-12 gestort in het 'Fonds algemeen'.
Het negatief resultaat van -€324,33 (gelijk aan de gemaakte kosten in 2010) dat hierdoor ontstaat
zal in 2011 worden afgeboekt op het eigen vermogen.


