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Jaarrekening 2016 stichting Kook 

In voorgaande jaarrekeningen waren de bedragen opgenomen inclusief BTW. De opbrengsten en 

kosten vermeld in deze jaarrekening zijn exclusief BTW, hetgeen gebruikelijk is.  

De jaarrekening sluit met een verlies van € 3.160,-.  Stichting Kook heeft geen winstoogmerk. Het 

doel van stichting Kook is het ondersteunen van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. 

Winst maken en geld oppotten is niet de bedoeling. Als we regelmatig (veel) winst zouden maken, 

krijgen we problemen met de fiscus, want dan zien ze ons als een commercieel bedrijf. 

In juli 2016 is de bestelbus vervangen. Daarvoor was gereserveerd en derhalve nemen de reserves op 

de balans af. Jaarlijks wordt er € 3.000 opnieuw gereserveerd voor de toekomstige vervanging. 

Deze jaarrekening is samengesteld door dhr. P. Bijl (penningmeester). De controle van de 

boekhouding, kas en bankbescheiden is uitgevoerd door mevr. C. Molenaar en mevr. G. Elsinga. 

 

 

 Balans: 31-12-2015  
     

Activa  31-12-2015   Passiva 31-12-2015 

   Eigen vermogen € 39.658 

   Reservering projecten  € 65.000 

Spaarrekening ABN € 120.034  Reservering vaste kosten € 6.000 

Betaalrekening ABN € 19.087  Reservering af te dragen BTW € 14.000 

 kas € 537   Reservering voor vervanging auto € 15.000 

  € 139.658     € 139.658 

     

     

     

 Balans: 31-12-2016  
     

Activa  31-12-2016   Passiva 31-12-2016 

   Eigen vermogen € 36.986 

   Reserve toegezegde projecten € 65.000 

Spaarrekening ABN € 115.034  Reserve vaste kosten € 6.000 

Betaalrekening ABN € 11.074  Reservering voor vervanging auto € 1.500 

Kas € 463  Nog te betalen BTW vierde kwartaal € 15.423 

      Nog te betalen energie € 1.662 

  € 126.571     € 126.571 

 

Vergelijkende cijfers: 

Jaar Totaal inkomsten (excl. BTW) Totaal naar projecten Aantal projecten 

2012  € 241.884 € 203.371 43 

2013 € 266.485 € 261.015 53 

2014 € 277.112 € 238.846 49 

2015 € 293.302 € 260.400 56 

2016 € 299.441 € 272.923 57 
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Resultatenrekening 2016: 

Opbrengsten     Kosten   

speelgoed € 24.960  onderwijs en vakopleiding € 127.323 

elektra/gereedschappen € 33.284  voedsel en werkgelegenheid € 37.550 

galanterie € 49.969  water en gezondheidszorg € 69.850 

schoenen € 21.717  opvang en belangen organisaties € 38.200 

boeken € 33.405  subtotaal projecten € 272.923 

kleding € 82.412    

meubels € 46.605  kosten vrijwilligers € 5.660 

kerst € 1.775  gebouw, energie en inventaris € 12.989 

verkoop koffie/thee € 1.874  kosten bestelauto € 3.965 

giften € 2.667  kantoor en verkoopkosten € 3.543 

rente € 773   Bank en algemene kosten € 3.521 

Totaal € 299.441   € 302.601 

Resultaat (negatief) € 3.160    
 
specificaties   specificaties   

     

onkosten vrijwilligers:    kantoor en verkoopkosten   

inkopen keuken € 3.230  porto € 335 

attenties feestdagen € 2.156  telefoon € 599 

overige (o.a. bloemen) € 274  kosten (jaar-)vergadering € 372 

 € 5.660  drukwerk, stickers, inkt, overige € 2.237 

    € 3.543 

gebouw, energie en inventaris    

gas en elektra € 7.948  onkosten bestelauto   

water € 508  diesel € 1.486 

onderhoud € 2.069  onderhoud € 110 

lasten Gemeente en waterschap € 1.059  verzekering € 524 

verzekering inventaris € 492  belasting € 312 

beveiliging (diefstal en brand) € 913  reservering en overige € 1.533 

 € 12.989   € 3.965 

     

Bank en algemene kosten:    

Het is de bedoeling om € 3.000 per 

jaar te reserveren voor de auto.  
Bankosten (incl. kosten 
pinnen) € 2.516    

internationale betalingen € 182    

webhosting € 55    

overige algemene kosten € 768    

 € 3.521    

 

De uitgaven voor projecten waren ruim 91 % van de inkomsten.  
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2015-40 Eritrea

2015-39 Ethiopie

2015-52 Guinee

2015-54 Ethiopie

2015-55 Tanzania

2016-04 Guinee

2015-53 Tanzania

2015-60 Ethiopie

2015-62 Kenia

2015-63 Ghana

2015-64 Ethiopie

2015-57 Kenia

2016-02 India

2016-05 Guinee

2016-18 Malawi

2016-07 Guinee

2016-01 Ghana

2016-03 Filippijnen

2016-16 Liberia

2016-13 Congo

2015-61 Mali

2016-10 Mozambique

2016-15 Indonesie

2016-21 Ghana

2016-14 Kenia

2016-11 India

2016-17 Indonesië

2016-23 Kenia

2016-28 Sierra Leone

Gesteunde projecten in 2016 

januari

februari

maart

Hagez, weefgetouwen en opleiding thuisweefsters

Maak Ethiopie Gezonder, duurzaam water door bron bescherming

Nimba, gehandicaptenschool zelfvoorzienend door inkomensprojecten

Tim & Kim village, houtbesparen- introduceren koken op zonneenergie

Hulp op Maat, ondersteuning studie geneeskunde voor arme

L’école Saint Philippe, sanitair lagere school

april

mei

juni

Mfula, opknappen van twee vervallen klaslokalen

Labe, schoolbanken zodat kinderen niet op grond hoeven te zitten

SOKPO, bouw leer werkplaats voor doven

ICHRP, verbeteren zelfredzaamheid inheemse volkeren

Stepping stone,  cassaveteelt opzetten ter aanvulling inkomen

Help ons, kippenproject in vluchtelingenkamp voor eigen voorziening

Step one, afbouwen vakschool voor elctricien, kapster e.a.  

Wondem, waterputten maken om uren lopen te voorkomen

Afrika Family Foundation, electriciteit voor weeshuis

Massahoe-Wonder, bouw klaslokaal

Schoolproject Ethiopie, school voorzien van zonneenergie

Stichting Share, bouw lagere school en onderwijzerswoningen

MIVA, ambulance voor outreach voor gezondheidscentrum

Paysans-producteurs, renovatie gezondheidspost

Samiland for the World, Help onze School, bouw klaslokaal

Stop Poverty, bouw slaap- en verblijfsruimte in meidenhuis

Sukacita,  boek gebarentaal 'elkaar verstaan '

4Woman4Ghana, dak logeerruimte voor begeleiders kinderdagverblijf

Thika, keuken voor betere werkomstandigheden en besparing hout

Eco trust, zonnepanelen voor stroomvoorziening kinderonderwijs

Rupingh, bouw multifunctionele gemeenschapshuis

Deborah Mallott, zonneenergie voor een hospice

Outreach support, onderdak hulpbehoefende ouderen  
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2016-20 Oeganda

2016-33 Filippijnen

2016-25 Indonesie

2016-30 Indonesie

2016-31 Nepal

2016-32 Togo

2016-39 Rwanda

2016-40 Indonesie

2016-42 Oeganda

2016-50 Gambia

2016-22 Ghana

2016-37 Filippijnen

2016-44 Congo

2016-46 Roemenie

2016-29 India

2016-38 Rwanda

2016-48 Sri Lanka

2016-12 Kenia

2016-57 Oekraine

2016-47 Namibie

2016-34 Guinee

2016-55 Indonesië

2016-58 Brazilie

2016-54 Malawi

2016-61 Congo

2016-56 Gambia

2016-62 India

2016-63 Kameroen

juli

december

Gesteunde projecten in 2016 - vervolg 

augustus

september

oktober

november

Sjakitarius, school voor kinderen met beperking

Tusal, opbouw na aardbeving, kippenboerderij voor zelfsupport 

Geloofhoopenliefde, taximotoren voor verwerven van inkomsten

Pelido, kleuterschool:kinderen stimuleren hun capaciteit te ontwikkelen

Pamalakaya, cooperatieve winkel voor vissers

Stichting Sjors, opvang en onderwijs straatkinderen 

Bukit Lawang, rubberboomspaarplan voor zelfhulp weeshuis

Tomoka, bijdrage aan school, schoolbanken en bureau onderwijzer

Hadefo, lesmaterialen volwassenen: landbouw, eigen bedrijf, e.a.

HelpingGambia, waterputten en verlichting EHBO post

VIVE,  bouw schoolbanken die lange tijd meegaan

Samin, bouw klaslokaal in binnenland bij inheems volk

Super Adelaar, afbouwen school

Prorroma, woningen voorzien van weerbestendige nieuwe daken

BGM, voorzien van drinkwater en armoede bestrijding

VriendenvanRwanda, watertank & scholing vakonderwijs

Vikalpani, irrigatie voor landbouw ontwikkeling

Fursa, gebouw voor sporttraining en huiswerkbegeleiding

Dobre Destiny, bakkerij bestelbus - brood voor opvanghuis en kinderen.

Rene Kids Centre, solar pomp voor drinkwater en irrigatie gewassen

Internaat Santa Lusia, watervoorziening bestaande scholen

Kindertehuis Sao Gonzalo, vervangen lekkend dak van kindertehuis

Poste de Santé de Bowé, zonnepanelen voor medische hulppost

Babungo, bouw schoollokaal voor nivo 6 inclusief sanitair

Flojamalawi,  sanitaire voorzieningen voor school

Bon Berger International, watervoorziening voor een school 

Stichting Oudorperpolder, realiseren schoon drinkwater bij school

IRWCWSSS, bouw gezondheidscentrum / kraamkliniek

 

 


