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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 2019 zijn als volgt:
Levensonderhoud van de kinderen in 2019: € 6.667,54
De kosten voor het levensonderhoud voor de eerste 6 maanden van 2019 waren in
2018 reeds voldaan en zijn in dit bedrag dus niet meegenomen.
In juni kwam Alif, het achtste kind bij ons wonen.
Vaste lasten 2019: € 2.811,88
De vaste lasten voor de eerste 6 maanden van 2019 waren in 2018 reeds voldaan en
zijn in dit bedrag dus niet meegenomen.
De vaste lasten bestaan o.a. uit beloning voor de leiding, elektra, water, waterfilters,
belastingen, brandstof voor brommer en auto, internet en telefoon.
Reiskosten: € 1.056,10
Deze kosten zijn gemaakt om Alif van Java op te halen. Verder moest Emiliana naar
Soemba om haar identiteitsbewijs te regelen.
Medische kosten voor de kinderen: € 3.168,32
De medische kosten bestaan o.a. uit een oogoperatie, medicijnen en
ziekenhuisopnames.
Verbouwing: € 1.520,00
Het kantoor was erg klein en een slaapkamer werd als strijkkamer gebruikt. Daarom
hebben we een ruimte gebouwd als strijkamer en opslagkamer.
Reparatiekosten: € 1.392,25
Deze kosten bestaan o.a. uit reparatie waterleiding, reparatie riolering, schilderwerk.
Onvoorziene kosten: € 1.675,30
De onvoorziene kosten bestaan o.a. uit vervangen van huishoudelijke apparaten zoals
wasmachine, vervanging van lampen, kranen, kleine reparaties,
kantoorbenodigdheden.
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Levensonderhoud 8 kinderen 2020: € 4.345,10
Dit betreft de kosten voor 4 maanden voor 8 kinderen. Deze
kosten zijn in 2019 overgemaakt.
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Vaste lasten 2020: € 1.912,28
De vaste lasten bestaan o.a. uit beloning voor de leiding, elektra, waterfilters,
belastingen, brandstof voor brommer en auto, internet en telefoon. Het betreft de
kosten voor de eerste 4 maanden van 2020. Deze kosten zijn in 2019 overgemaakt.
Reserve 2020: € 739,74
Dit bedrag is in 2019 overgemaakt. Dit betreft de reserve voor de eerste 4 maanden
van 2020.
Opbrengsten
De opbrengsten spreken allen voor zich.
Balans
De balansposten spreken voor zich.
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