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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 2020 zijn als volgt:
Levensonderhoud van de kinderen in 2020: € 8.021,29
De kosten voor het levensonderhoud voor de eerste 4 maanden van 2020 zijn in 2019
reeds voldaan en zijn in dit bedrag dus niet opgenomen.
In augustus kwam Damianus, het negende kind bij ons wonen.
Medische kosten voor de kinderen: € 1.284,85
De medische kosten bestaan o.a. uit ziekenhuisopname van 2 kinderen, extra
medicijnkosten, extra kosten i.v.m. corona (zoals desinfecteringsmiddelen en tests)
en ziektekostenverzekering.
Vaste lasten 2020: € 3.181,60
De vaste lasten voor de eerste 4 maanden van 2020 zijn in 2019 reeds voldaan en
zijn in dit bedrag dus niet opgenomen.
De vaste lasten bestaan o.a. uit beloning voor de leiding, elektra, water, waterfilters,
belastingen, brandstof voor brommer en auto, internet en telefoon.
Reiskosten: € 1.845,63
Deze kosten zijn gemaakt om Damianus van Soemba op te halen. Verder zijn er
kosten gemaakt om 2 computers met spraak op Java te halen.
Computers met spraaksoftware € 1.565,70
Cadeau 12,5 jarig bestaan € 100,00
Cadeau leiding kinderhuis € 600,00
Een sponsor heeft een cadeau geschonken aan de leiding van het kinderhuis voor hun
geweldige inzet.
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Onvoorziene kosten: € 1.739,35
De onvoorziene kosten bestaan o.a. uit vervangen van:
huishoudelijke apparaten, beddengoed, lampen, kranen; kleine
reparaties; twee grote banners in Tabanan;
kantoorbenodigdheden.
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Levensonderhoud 9 kinderen 2021: € 8.516,90
Dit betreft de kosten voor 8 maanden voor 9 kinderen. Deze kosten zijn in 2020
overgemaakt.
Medische kosten 9 kinderen 2021 € 538,42
Deze kosten zijn voor 8 maanden voor 9 kinderen. Het gaat hier om kosten voor de
ziektekostenverzekering.
Vaste lasten 2021: € 3.640,47
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 8 maanden van 2021. Deze kosten zijn in 2020 overgemaakt.
Reserve 2021: € 1.468,43
Dit bedrag is in 2020 overgemaakt. Dit betreft de reserve voor de eerste 8 maanden
van 2021.
Opbrengsten
De opbrengsten spreken allen voor zich.
Balans
De balansposten spreken voor zich.
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