
 

 
 
 
 
 
 
Bilthoven, 12 februari 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geacht bestuurslid, 
 
Hierbij ontvangt u de financiële stukken over het boekjaar 2018 
van Stichting Howu-Howu.  
 
Achtereenvolgens vindt u de resultaatrekening, de balans en 
een korte toelichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas Jansen 
 
Penningmeester 
 
Stichting Howu-Howu.     



I. Resultaat 

Lasten:

Omschrijving: Bedrag:
Schoolgeld Siberut 1.800,00  
Kwartaalsommen Asrami 3.300,00  
Schoolgeld Nias 2.100,00  
Bankkosten (incl. IBANC) 247,97      
Server 104,48      

 --------------
Totale lasten 7.552,45  

Baten:

Omschrijving: Bedrag:
Giften algemeen 2.625,28  
Incasso 790,00      
Acties -            
Rente 24,91        

 ------------
Totale baten 3.440,19  

Resultaat: -4.112,26  
 

    

II. Balans     

     

Activa:
Omschrijving: Bedrag: Bedrag:

31-12-2017 31-12-2018

Saldo ING rentemeer 18.551,60   13.676,51    
Saldo ING  933,00        2.445,83      

 ---------------   ---------------
Totaal 19.484,60   16.122,34    

Passiva:
Omschrijving: Bedrag: Bedrag:

31-12-2017 31-12-2018

Vermogen 23.730,56   19.484,60    
Crediteuren 695,00        750,00         
Resultaat -4.940,96    -4.112,26     

 ---------------   ---------------
Totaal 19.484,60   16.122,34     

     

III. Toelichting 



 
Algemeen: 
Het verlies over 2018 bedraagt € 4.112,56 (2017: verlies van € 4.940,96). Een 
daling van het verlies met maar liefst ongeveer € 800. De belangrijkste 
verschillen, waarom het verlies zo afgenomen is, zijn: 
- In 2017 waren de giften algemeen nog € 920,28 en in 2018 € 2.625,28.  
- In 2017 waren de inkomsten uit incasso’s nog € 1.085 en in 2018 € 790,00. 

 

Daarnaast hebben een aantal donateurs gestorneerd in 2018 ad € 170. Dit 
bedrag is afgetrokken in 2018. 

Lasten: 
De lasten over 2018 bedroegen in totaal € 7.168,11 (2017: € 7.552,45). Geen 
verdere toelichting zal hierover worden gegeven. 
 
Baten: 
De baten over 2018 bedroegen in totaal € 3.440,19 (2017: 2.104,44). De 
opbrengsten uit giften algemeen was in 2018 € 2.625,28 (2017: € 920,28). Een 
stijging van ongeveer € 1.700. Dit komt vooral door de donaties van mw. L. 
Kronenburg ad € 1.500. 
 
De opbrengsten uit incasso’s bedroeg € 790,-- (2017: € 1.085). Een daling van € 
295,--. Een aantal donateurs hebben afgezegd en een aantal donateurs zijn 
overleden. 
 
De opbrengst uit rente bedroeg 2018 € 24,91 (2017: € 99,16). 
 
Balans: 
De activa bestaan uit de tweetal rekeningen bij de ING bank met een totaal 
bedrag van € 16.122,34. 
In de passiva is een bedrag aan crediteuren ad € 750,00 opgenomen, omdat 
mw. L. Kronenburg abusievelijk drie maal het bedrag van € 750,00 had 
overgemaakt i.p.v. twee maal. 
 
Vooruitzicht: 
Indien de baten, lasten en het resultaat op dezelfde hoogte blijven met een 
verlies van ongeveer € 4.000,--, zal er over een viertal jaren helaas een einde 
komen aan Howu-Howu. 
Misschien kunnen er door acties nog bedragen binnengehaald worden. 
Het contract met IBANC ad € 79 is door de penningmeester opgezegd, omdat 
het nu zelf mogelijk is om de bestanden bij de ING aan te leveren. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


