
Financieel jaarverslag 2016  
 
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 de waterput die in december 2015 is aanbesteed in Dippa 
Kunda Fula opgeleverd. Deze waterput heeft dit jaar € 4.705,00 gekost. Tevens 
hebben we dit jaar € 135,00 uitgegeven voor reparatie van een waterput. We 
hebben bij onze nieuwe school “Basori” in 2016 de laatste hand gelegd aan de 
muur om de school en binnen deze muren zijn er groente tuinen aangelegd en er is 
tuingereedschap aangeschaft, tevens is het bouwen van een toiletgebouw binnen 
deze muren voor de school afgerond, deze muur, groentetuin en het toiletgebouw 
heeft totaal in 2016 € 1.087,00 gekost. Bij de Basori school is in de muur een poort 
gemaakt en deze heeft totaal € 1.059,00 gekost. Vrouwentuin Kataba 10.000m2 is 
in gebruik genomen na het aanbrengen van nieuwe hekwerken en het uitgraven 
van drie bestaande waterputten, zodat deze de gehele tuin kan worden voorzien 
van water, dit project heeft totaal € 5.417,00 gekost. 
Het aantal waterputten die stichting June tot nu toe heeft gerealiseerd is hierna op 
35 stuks gekomen.  
 
Kleine projecten en uitgaven:  
Er is aan schoolkosten, waaronder salarissen, kleding schoolkinderen, 
schooltassen, cursussen leraren, etc een bedrag van € 15.577,00 uitgegeven. Er 
worden door een aantal donateurs gezinnen gesponsord, hier is dit jaar voor € 
9.017,00 aan uitgegeven.  
Het aantal zakken rijst van 50 kg geschonken door de individuele sponsoren aan 
hun sponsor kind bedroeg dit jaar 57 stuks.  
 
Wij zijn heel trots op het bereikte resultaat.  
 
Het bestuur van stichting June 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Stichting June - financieel jaarverslag 2016      
         
Beginsaldo  1-1-2016        

559160356    14.102     
559160437    3.336     
594363233    2.842     

Trustbank 138.531 DAL  3.148     
PHP Bank Gambia 42.721 DAL  971     



     24.399    
Eindsaldo 31-12-2016        

559160356    11.229     
559160437    3.349     
594363233    2.901     

Trustbank 87046 DAL  2.771     
PHP Bank Gambia 21994 DAL  440     
     20.689    
Mutatie 2016 (vermogensvergelijking)     -3.710  
         
Inkomsten en Uitgaven       
         
Inkomsten:         
Sponsorgeld Kaalanbantang, Sarakolong        
en Basori scholen en gezinnen en rijst  14.854     
Sponsoring projecten   24.583     
Verkopen kleding, e.d.   3.445     
Creditrente    120     
Totale inkomsten      43.002   

         
Uitgaven:         
Schoolkosten Kaalabantang, Sarakolong en Basori  15.577    
Uitgaven diverse gezinnen    9.017    
Uitgaven zakken rijst    1.874    
Totaal Sarakolong, Kaalabantang en Basori   26.468   
         
Uitgaven projecten:        
waterputten     4.705    
poort tbv Basori     1.059    
onderhoudwaterputten    135    
toiletgebouw school Basori + tuingereedschap  1.087    
vrouwentuin     5.417    
Totaal Projecten      12.403   
          
Diverse uitgaven in Gambia:        
Autokosten /reiskosten    1.029    
Diverse kosten Gambia    21    
salaris Boto Saidy Jeng    776    
nieuwe 2e hands auto stichting    1.863    
schilderen school Sarakolong    439    
schilderen school Basori    437    
reparatie dak Sarakolong    147    
schilderen school Kaalabantang   549    



         
Uitgaven algemeen        
Reclamekosten     192    
Bankkosten     328    
Stichting Bennie Helpt    887    
Your Hosting     6    
Reiskosten     1.156    
Algemene kosten     76    
Koersverschillen     -65    
      7.841   
Totale Uitgaven      46.712   

         
Inkomsten minus uitgaven (winst & verliesrekening 2016)   -3.710  
         

 
 


