
Stichting FranCa Masanga

Financieel overzicht over 2011

Exploitatie:

Lasten Baten

Donaties aan Masanga Hospital:
uit Fonds algemeen 3.667,51 Ontvangen algemene donaties 600,00
uit Fonds watervoorziening 1.089,37 Sponsoring Jungle-run 2011 3.807,50
uit Fonds opleidingen 5.200,00 Donaties t.b.v. Pink House 1.870,00
uit Sponsoring Jungle-run 2011 3.807,50 Private sponsoring opleidingen 2.000,00
Kosten 283,77

Toelichting:

Lasten:
Donaties aan Masanga Hospital betreffen:
1. Fonds algemeen: verschillende kleine uitgaven 992,51
                               Kerstgeschenk personeel 1.675,00
                               stortingen in overige fondsen 1.000,00
2. Fonds watervoorziening: solar water heater t.b.v. OK en wasserij 1.089,37
3. Fonds opleidingen: t.b.v. Thomas, Fatmata, Sampha en Osman 5.200,00

Totaal 9.956,88

Kosten betreffen: 
bankkosten, incl. kosten buitenlandse betalingen 257,13
kosten Kamer van Koophandel 26,64

Totaal 283,77

Baten:
Ontvangen donaties:
* De algemene donaties waren allemaal uit particuliere kring.
* De sponsoring Jungle-run 2011 was t.b.v. de lopende kosten van het ziekenhuis. De volledige  
   opbrengst is overgemaakt naar Masanga Denemarken, de organisatie die verantwoordelijk is voor 
   het totale Masanga Hospital Project.
* De actie t.b.v. Pink House loopt nog tot eind januari 2012. Het grootste deel van de opbrengst, 
   inclusief de bijdrage van de stichting van €1500,- is in januari 2012 overgemaakt.



Balans per 31 december 2011

Activa Passiva

Kas 0,00 Eigen vermogen 2.334,70
Rabobank, rekening courant 1.973,18 Fonds algemeen 2.752,25
Rabo BedrijfsTeleRekening 10.011,11 Fonds opleidingen 2.300,00

Fonds Pink House 1.870,00
Tussenrekening algemeen 3.000,00

12.256,95
Resultaat -272,66

11.984,29 11.984,29

Toelichting bij Balans 2011

* 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' ten behoeve van 
   specifieke, soms langer lopende projecten. Enkele fondsen t.b.v. afgeronde projecten zijn afgesloten.
   In 2011 is in het Fonds watervoorziening een bedrag gestort van € 1000.
* Het volledige saldo van de rekening ' Donaties' is per 31-12 gestort in het 'Fonds algemeen'.
* De private sponsoring opleidingen à €2000 is gestort in het Fonds opleidingen.
* De volledige donaties t.b.v. Pink House zijn gestort in het Fonds Pink House.
* Het negatief resultaat van -€272,66 (gelijk aan de gemaakte kosten in 2011) dat hierdoor ontstaat
   zal in 2012 worden afgeboekt op het eigen vermogen.
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