Apeldoorn, 14 februari 2012
Geacht bestuurslid.
Hierbij ontvangt u de financiële stukken over het boekjaar 2011 van
Stichting Howu-Howu. Achtereenvolgens vindt u de resultaatrekening,
de balans en een korte toelichting.

Maarten Arts
Penningmeester
Stichting Howu-Howu.

Resultaatrekening 2011

INKOMSTEN
acties
keramiek
janneke roukema
cadeaumarkt
asramis siberut inkomsten
numansdorp
actie etentje
actie april
uit legaat
donaties
giften
mentawai hulp
rente
Totaal inkomsten

UITGAVEN
asramis siberut uitgaven
uit reservering balans 2010
uit reservering balans 2011
schoolgeld uit reservering
uit actie
bankkosten
besteding padang
uit reservering 2010
mentawai
Uit reservering 2010
kosten drukwerk
Kosten KvK
Uitgaven Nias/Siberut
Naar reservering Siberut
legaat
Totaal uitgaven
Verlies

50,00
100,00
600,00
150,00
410,00
450,00
5.000,00

400,00

3.000,00
2.500,00
1.500,00
750,00
1.210,00
1.090,50

750,00

6.010,00

3.810,24
1.485,00
400,00
382,39
12.837,63

7.750,00

222,22
1.210,00
1.090,50
238,95
26,64
3.260,00
5.000,00
18.798,31

5960,68

Balans
Activa
Saldo ING
Saldo ING rentemeer
Saldo ABN
Debiteuren
Totaal

Passiva
Vermogen
Reservering Siberut 2010 uit gift over
Reservering Siberut 2011 uit gift
Reservering Siberut 2012 uit gift
Reservering Padang
Reservering inkomsten 2010 Lydia Padang
Reservering mentawai
Reservering schoolgeld Siberut 2010-2014
Reservering toiletten asramis (marnix)
Reservering asramis

2010

2011

3.114,74 6.433,03
8.149,58 10.031,97
8.465,33 2.303,97
15.000,00 10.000,00
34.729,65 28.768,97

16.819,67 14.759,49
3.000,00
0,00
5.000,00 2.500,00
0,00 5.000,00
1.319,48
109,48
0,00
0,00
1.090,50
400,00
7.500,00 6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.729,65 28.768,97

Toelichting
 we hebben een verlies geleden van 5760,68. Dit lijkt erg veel maar het meerendeel
bestaat uit de inlossing van de reserveringen. De bedragen in rood geven dit aan. In
totaal is het saldo van uitgaven en inkomsten v.w.b. de balans - 3900,50. In plaats
van kapitaal hebben we nu minder reserveringen. Minder geld, maar minder
schulden.
 mentawai hulp. Het bedrag dat gereserveerd stond is besteed, maar over het jaar
2011 is er ook weer 400,00 binnengekomen door een maandelijkse storting van
25,00 en een eenmalige gift van 100,00. Kunnen we dit bedrag sturen aan de
mentawaiers?
 acties (inkomsten). Vraag hierbij is of deze gelabeld moeten worden. Zo ja, dan moet
dit naar de balans.
 siberut. Hoewel het resterende bedrag op de begroting over 2010 is uitgegeven, blijkt
dat over 2011 nog een bedrag open staat van 2.500,00. Is hier een verklaring voor?
 een begroting is niet opgenomen in de stukken. Dit heeft een simpele reden.
Nagenoeg alle posten zijn gelabeld in de vorm van een reservering in de balans.
Hiermee is duidelijk wat de bestedingen gaan worden. Wat overblijft zijn de acties
(waar ik moeilijk een prognose van kan geven, noch w.b. de hoogte van het bedrag,
noch van het bestedingsdoel) en de donaties (die vallen wat lager uit).

