
Financieel jaarverslag 2015  
 
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 dit jaar hebben we 2 nieuwe waterputten aanbesteed in twee verschillende 
dorpen. In Passemoutou, gereed begin mei 2015 en in Dippa Kunda Fula deze is 
gestart in december 2015. De beide putten hebben totaal in 2015 € 9.773,00 
gekost. Tevens hebben we dit jaar € 155,00 uitgegeven voor reparatie van een 
waterput bij Basori. We hebben bij onze nieuwe school “Basori” een muur om de 
school gebouwd en binnen deze muren zijn er groente tuinen aangelegd, tevens is 
er een start gemaakt met het bouwen van een toiletgebouw binnen deze muren 
voor de school, deze muur en het toiletgebouw heeft totaal € 9.356,00 gekost.  
Het aantal waterputten die stichting June tot nu toe heeft gerealiseerd is hierna op 
34 stuks gekomen.  
 
Kleine projecten en uitgaven:  
Er is aan schoolkosten, waaronder salarissen, kleding schoolkinderen, 
schooltassen, cursussen leraren, etc een bedrag van € 17.900,00 uitgegeven. Dit is 
een verschil ten opzichte van 2014 € 7.633,00, dit komt doordat de salarissen voor 
de leraren van de Basori school erbij zijn gekomen. Er worden door een aantal 
donateurs gezinnen gesponsord, hier is dit jaar voor € 5.500,00 aan uitgegeven.  
Het aantal zakken rijst van 50 kg geschonken door de individuele sponsoren aan 
hun sponsor kind bedroeg dit jaar 35 stuks.  
 
Wij zijn heel trots op het bereikte resultaat.  
 
Het bestuur van stichting June 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Stichting June - financieel jaarverslag 2015     
        
Beginsaldo  1-1-2015       

559160356    5.537    
559160437    3.216    
594363233    10.800    

Trustbank 79.275 DAL  1.586    
PHP Bank Gambia 140.990 DAL  2.820    
     23.959   
Eindsaldo 31-12-2015       



559160356    14.102    
559160437    3.336    
594363233    2.842    

Trustbank 138531 DAL  3.148    
PHP Bank Gambia 42721 DAL  971    
     24.399   
Mutatie 2015 (vermogensvergelijking)     440 

        
Inkomsten en Uitgaven      
        
Inkomsten:        
Sponsorgeld Kaalanbantang        
en Sarakolong scholen en gezinnen en rijst 18.434    
Sponsoring projecten   28.382    
Verkopen kleding, e.d.   1.439    
Mijn Kraampje    967    
Creditrente    281    
Totale inkomsten      49.503  

        
Uitgaven:        
Schoolkosten Kaalabantang, Sarakolong en Basori  17.900   
Uitgaven diverse gezinnen    5.500   
Uitgaven zakken rijst    1.015   
Totaal Sarakolong, Kaalabantang en Basori   24.415  
        
Uitgaven projecten:       
waterputten     9.773   
muur om Basori tbv tuinen     8.382   
onderhoudwaterputten    155   
toiletgebouw school Basori    974   
Totaal Projecten      19.284  
        
 
Diverse uitgaven in Gambia:       
Autokosten /reiskosten    1.159   
Diverse kosten Gambia    96   
salaris Boto Saidy Jeng    573   
        
        
Uitgaven algemeen       
Reclamekosten     433   
Bankkosten     331   
Stichting Bennie Helpt    396   



Your Hosting     363   
Reiskosten     1.706   
Condoleance bloemstuk    60   
Algemene kosten     40   
Schenk service     25   
Koersverschillen     181   
      5.363  
Totale Uitgaven      49.062  

        
Inkomsten minus uitgaven (winst & verliesrekening 2015)   441 

        
 
 


