
 

 
 
 
 
 
 
Bilthoven, 6 februari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geacht bestuurslid, 
 
Hierbij ontvangt u de financiële stukken over het boekjaar 2017 
van Stichting Howu-Howu.  
 
Achtereenvolgens vindt u de resultaatrekening, de balans en 
een korte toelichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas Jansen 
 
Penningmeester 
 
Stichting Howu-Howu.    



 

I. Resultaat 

 

Lasten: 2017

Omschrijving:

Schoolgeld Siberut 1.200,00   

Kwartaalsommen Asrami 3.300,00   

Schoolgeld Nias 2.200,00   

Bankkosten (incl. IBANC) 240,92      

Server 104,48      

 ------------

Totale lasten 7.045,40   

Baten: 2017

Omschrijving:

Giften algemeen 920,28      

Incasso 1.085,00   

Acties -             

Rente 99,16         

 ------------

Totale baten 2.104,44   

 

Resultaat: -4.940,96   

    

II. Balans 
    
Activa: 1-1-2017 31-12-2017

Debiteuren 482,50       -              

Saldo ING rentemeer 21.902,44  18.551,60  

Saldo ING  1.345,62    933,00       

 ---------------   ---------------

Totaal 23.730,56  19.484,60  

Passiva: 1-1-2017 31-12-2017

Vermogen 23.730,56  23.730,56  

Crediteuren 695,00       

Resultaat -4.940,96   

 ---------------   ---------------

Totaal 23.730,56  19.484,60      



III. Toelichting 
 

Algemeen: 

Het verlies over 2017 bedraagt € 4.940,96 (2016: verlies van € 3.175,03). Een 

stijging van het verlies met maar liefst € 1.800. De belangrijkste verschillen, 

waarom het verlies zo toegenomen is, zijn: 

- In 2016 bracht een actie nog € 1.017,25 op en in 2017 niets; 

- In 2016 waren de giften algemeen nog € 1.477,74 en in 2017 € 920,28; 

- In 2016 waren de inkomsten uit incasso’s nog € 1.345 en in 2017 € 1.085. 

Een aantal posten zijn over 2017 gecorrigeerd. Zo is er in 2018 een bedrag van   

€ 600 betaald voor het laatste kwartaal 2017. Dit bedrag is meegenomen in de 

cijfers over 2017. Daarnaast hebben een aantal donateurs gestorneerd in 2018 

ad € 95. Dit bedrag is afgetrokken in 2017. 

Lasten: 
De lasten over 2017 bedroegen in totaal € 7.045,40 (2016: € 7.168,11). Geen 
verdere toelichting zal hierover worden gegeven. 
 
Baten: 
De baten over 2017 bedroegen in totaal € 2.104,44 (2016: 3.993,08). De 
opbrengsten uit giften algemeen was in 2017 € 920,28 (2016: € 1.477,74). Een 
daling van € 557,46. De belangrijkste afgehaakte donateurs zijn: 
- J. Westra   € 375,--; 
- E.C.M. Vielvoye € 100,--; 
- Mw. T. Raap € 100,--. 

 
De opbrengsten uit incasso’s bedroeg € 1.085,-- (2016: € 1.345,--). Een daling 
van € 265,--. Een aantal donateurs hebben afgezegd en een aantal donateurs 
zijn overleden. 
 
De opbrengst uit acties bedroeg € 0,00 (2016: € 1.017,25). 
 
De opbrengst uit rente bedroeg 2017 € 99,16 (2016: € 153,09). 
 
Balans: 
De activa bestaan uit de tweetal rekeningen bij de ING bank met een totaal 
bedrag van € 19.484,60. 
In de passiva zijn de bedragen van Asrama (€ 600,00) en de gestorneerde 
bedragen (€ 95,00) opgenomen als crediteuren (totaal € 695,00). 
 
Vooruitzicht: 
Indien de baten, lasten en het resultaat op dezelfde hoogte blijven met een 
verlies van ongeveer € 5.000,00, zal er over een viertal jaren helaas een einde 
komen aan Howu-Howu. 
Misschien kunnen er door acties nog bedragen binnengehaald worden. 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 


