
Financieel jaarverslag 2014

De inkomsten van de stichting bestaan uit de volgende componenten:

- sponsoring van de schoolkinderen

- giften van uiteenlopende instanties en particulieren

- markten en lezingen

- verkoop van kleding

Grote projecten:

In Januari hebben we 2 nieuwe waterputten aanbesteed in twee verschillende dorpen op de 

Northbank van Gambia namelijk  Saba Sukoto en Sabach Njaigen. De beide putten hebben totaal 

€ 10.220,00 gekost en werden opgeleverd en in gebruik genomen eind maart 2014. 

In april hebben we een  in het dorp Kattamina een tweetal waterputten gerepareerd 

(nieuwe pomp met deksel geplaatst en van de andere put de pomp laten reviseren in verband 

met inwendige lekkage) voor in totaal € 6.000,00 en deze putten zijn in de maand mei weer  in 

gebruik genomen. In oktober hebben we een nieuwe waterput aanbesteed in het dorp

Kujata en de waterput heeft in totaal  € 5.400,00 gekost en is in de maand november 

in gebruik genomen. Het aantal waterputten die stichting June tot nu toe heeft gerealiseerd 

is hierna op 33 stuks gekomen inclusief de overname na reparatie van de waterputten in Kattamina.

Kleine projecten en uitgaven:

Er is aan schoolkosten, waaronder salarissen, kleding schoolkinderen, schooltassen, cursussen 

leraren, etc een bedrag van € 10.267,00 uitgegeven. Er worden door een aantal donateurs gezinnen 

gesponsord, hier is dit jaar voor € 2.272,00 aan uitgegeven. Het aantal zakken rijst van 50 kg 

geschonken door de individuele sponsoren aan hun sponsor kind bedroeg dit jaar 98 stuks.

In april hebben we twee waterputten laten repareren in de plaatsen Basori en Sarakolong.

In september is de school in Basori en Kaalabantang geschilderd.

Waterleiding Kaalabantang laten repareren en onderhoud aan de school laten uitvoeren.

Het repareren van de waterput in Madiana, pomp is gereviseerd.

Wij zijn heel trots op het bereikte resultaat. 

Het bestuur van stichting June 

Stichting June - financieel jaarverslag 2014

Beginsaldo 1-1-2014

559160356 350

559160437 22349

594363233 0

PHP Bank Gambia 84.225 DAL 1620

Trustbank 96.270 DAL 3976

28295

Eindsaldo 31-12-2014

PHP Bank Gambia 140.990 DAL 2820

Trustbank 79.275 DAL 1586

559160356 5537

559160437 3216



594363233 10800

23958

Mutatie 2014 (vermogensvergelijking) 4337

Inkomsten en Uitgaven

Inkomsten:

Sponsorgeld Kaalanbantang 

en Sarakolong scholen en gezinnen en rijst 17974

Sponsoring projecten 20045

Creditrente Nederland 163

Creditrente Gambia 15.452 DAL 309

Totale inkomsten 38491

Uitgaven:

Schoolkosten Kaalabantang en Sarakolong 10267

Uitgaven diverse gezinnen 2272

Uitgaven zakken rijst 2940

Totaal Sarakolong en Kaalabantang 15479

Uitgaven projecten:

Waterputten 22620

Totaal Projecten 22620

Diverse uitgaven in Gambia:

Autokosten /reiskosten 930

Diverse kosten Gambia 150

Waterrekening Kaalabantang 311

Reparatie waterleiding Kaalabantang 240

Onderhoud school Sarakolong 500

Onderhoud school Kaalabantang 240

Schilderen scholen Basori en Kaalabantang 1440

Aanschaf 4 vuilnisbakken Kaalabantang 16

Schoolbel en luidspreker Basori school 40

Legen septictank 100

3967

Uitgaven algemeen:

Reclamekosten 168

Bankkosten 343

KvK 12

Your Hosting 6

Davilex 84

Algemene kosten 149

762

Totale Uitgaven 42828

Inkomsten minus uitgaven (winst & verliesrekening 2014) 4337


