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Algemeen
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij doen dit
geheel belangeloos.
Uitgaven
De kosten voor de Rabobankrekening zijn noodzakelijke kosten voor het aanhouden
van de bankrekening en stortingen naar de bankrekening van de stichting op Bali.
De kosten van de website zijn de kosten die moeten worden betaald om de website te
hosten. Er zijn geen kosten voor de webmaster. De webmaster doet dit geheel
belangeloos.
De kosten voor Bali 2017 zijn als volgt:
Levensonderhoud van de kinderen in 2017: € 8.867,00
Gedurende het gehele jaar woonden er 5 kinderen in het kinderhuis.
Vaste lasten 2017: € 5.066,85
De vaste lasten bestaan o.a. uit beloning voor de leiding, elektra, water, belastingen,
brandstof voor brommer en auto, internet en telefoon.
Aanschaf muziekinstrumenten, massagestoel en massagetafel: € 2.977,90
Aanschaf auto: € 10.555,95
Medische kosten voor de kinderen: € 457,24
De medische kosten bestaan o.a. uit medicijnen en een ziekenhuisopname.
Reparatiekosten: € 6.317,92
De reparatiekosten betreffen o.a. vervanging van tegelvloer, schilderwerk, uitbreiding
meterkast, bouwen carport, vervangen van het dak van de pendopo (overdekte
ruimte voor het huis. De houten balken waren door houtworm aangetast, nu worden
metalen balken gebruikt.).
Onvoorziene kosten: € 355,10
De onvoorziene kosten bestaan o.a. uit vervangen huishoudelijke apparaten,
vervanging van lampen, kranen, kleine reparaties.
Levensonderhoud kinderen 2018: € 4.090,91
Dit betreft de kosten voor 6 maanden voor 5 kinderen. Deze kosten zijn in 2017
overgemaakt, omdat de koers erg gunstig was.
Vaste lasten 2018: € 2.330,10
De vaste lasten bestaan o.a. uit beloning voor de leiding, elektra, water, belastingen,
brandstof voor brommer en auto, internet en telefoon. Deze kosten zijn in 2017
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overgemaakt, omdat de koers erg gunstig was. Het betreft de
kosten voor de eerste 6 maanden van 2018.
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Opbrengsten
De opbrengsten spreken allen voor zich.
Balans
De balansposten spreken voor zich.
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