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Toelichting op financieel jaarverslag van 2021 
 
Vastgesteld op 27 januari 2022 
 
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 de nieuwbouw zijn als volgt: 
Aankoop 2 are grond      € 25.875,19 
Overdrachtsbelasting      € 1.926,48 
Notariskosten       € 608,28 
Grond voor ophogen bouwterrein en plaatsen hek  € 963,25 
Bouwmaterialen en loon 3 leslokalen    € 22.757,37 
Bouwmaterialen en loon 2 toiletruimtes   € 1.522,50 
Bouwmaterialen en loon kantoor   € 1.330,50 
Meterkast        € 1.229,00 
Airco         € 368,10 
Inboedel/inventaris      € 2.593,42 
1 slaapkamer       € 4.543,17 
Totaal        € 63.717,26 
 
De kosten voor levensonderhoud 2021 bestaan uit: Levensonderhoud van de 
kinderen, medische kosten van de kinderen, vaste lasten, reis- en verblijfkosten en 
onvoorziene kosten. 
 
Levensonderhoud van 5 kinderen in 2021:  € 3.956,42   
De kosten voor het levensonderhoud voor de eerste 8 maanden van 2021 zijn in 2020 
reeds voldaan en zijn in dit bedrag dus niet opgenomen.  
In de laatste 4 maanden woonden er 5 kinderen. 
De kosten zijn o.a. gemaakt voor eten, kleding, lesgelden, telefoons voor het volgen 
van online lessen. Door de coronacrisis waren de kosten van de levensmiddelen 
gedurende het hele jaar hoger dan begroot.  
 
Medische kosten van 5 kinderen in 2021: € 1.011,58  
De medische kosten voor de eerste 8 maanden van 2021 zijn in 2020 reeds voldaan 
en zijn in dit bedrag dus niet opgenomen. 
De medische kosten bestaan o.a. uit ziektekostenverzekering en extra kosten i.v.m. 
corona (zoals desinfecteringsmiddelen, vitamines en tests). 
 
Vaste lasten 2021: € 3.099,30  
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De vaste lasten voor de eerste 8 maanden van 2021 zijn in 
2020 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, onderhoud auto, 
brandstof voor brommer en auto, internet en telefoon. 
 
Reis- en verblijfkosten 2021: € 2.045,63    
Deze kosten zijn gemaakt om Stephanie en ledu naar Soemba te brengen en om een 
aantal kinderen op Soemba te bezoeken, die bij ons kinderhuis onderwijs willen gaan 
volgen. 
 
Onvoorziene kosten: 2021: € 2.825,39   
De onvoorziene kosten bestaan o.a. uit vervangen van bedden, beddengoed, 
huishoudelijke apparaten, lampen, kranen; kleine reparaties en 
kantoorbenodigdheden. 
  
De totale kosten levensonderhoud 2021: € 12.938,32  
 
De kosten levensonderhoud 2022 bestaan uit: Levensonderhoud van de kinderen, 
medische kosten van de kinderen, vaste lasten en onvoorziene kosten. 
 
Levensonderhoud van 7 kinderen 2022: € 2.976,23   
Dit betreft de kosten voor 3 maanden voor 7 kinderen. Het is de bedoeling dat in 
2022 2 meisjes in ons kinderhuis komen wonen. Deze kosten zijn in 2021 
overgemaakt. 
De kosten zullen o.a. worden gemaakt voor eten, kleding en lesgelden.   
 
Medische kosten van 7 kinderen 2022 € 366,95 
Deze kosten zijn voor 3 maanden voor 7 kinderen. Het gaat hier om kosten voor de 
ziektekostenverzekering. 
 
Vaste lasten 2022: € 2.258,64    
De vaste lasten bestaan o.a. uit beloning voor de leiding, elektra, waterfilters, 
belastingen, onderhoud auto, brandstof voor brommer en auto, internet en telefoon. 
Het betreft de kosten voor de eerste 3 maanden van 2022. Deze kosten zijn in 2021 
overgemaakt. 
 
Reserve 2022: € 880,68  
Dit bedrag is in 2021 overgemaakt. Dit betreft de reserve voor de eerste 3 maanden 
van 2022. Dit bedrag kan worden gebruikt voor onvoorziene kosten.  
  
De totale kosten 3 maanden levensonderhoud 2022: 6.482,50 
 
Opbrengsten 
De opbrengsten spreken allen voor zich. 
 
Balans 
De balansposten spreken voor zich. 
 


