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Stichting voor ontwikkelingssamenwerking KOOK  

Jaarrekening 2018 

  Balans: 31-12-2017  
     

 

Activa  31-12-2017   Passiva 31-12-2017  

   eigen vermogen  €          38.492   

   reserve fonds toegezegde projecten  €          65.000   

spaarrekening  €       122.000   reserve fonds vaste kosten  €            6.000   

ABN rekening  €         12.504   reservering vervanging auto  €            4.500   

kas  €               516   reserve fonds huisvesting  €            5.000   

      nog te betalen BTW (4 de kw.2017)  €          16.028   

   €       135.020       €        135.020  
 

     

 

  Balans: 31-12-2018  

     
 

Activa  31-12-2018   Passiva 31-12-2018  

   eigen vermogen  €          33.198  
 

   reserve fonds toegezegde projecten  €          65.000  
 

spaarrekening  €       110.000   reserve fonds vaste kosten  €            6.000  
 

ABN rekening  €         22.045   reserve fonds huisvesting  €            5.000  
 

kas  €           1.880   reservering voor vervanging auto  €            7.500  
 

      nog te betalen BTW (4 de kw.2018)  €          17.227  
 

   €       133.925       €        133.925   

      

Inleiding: 

Het jaar 2018 stond in het teken van de voorbereiding van het 50 jarige jubileum. 

(“Komité voor Ontwikkelingssamenwerking Overdie Kooimeer” is opgericht op 21-2-1969) 

 

In ons vorige jaarverslag schreven we dat de Gemeente Alkmaar plannen heeft om een 

aantrekkelijk bazaargebied te ontwikkelen aan de Zijperstraat. Het nieuwe College van B&W 

lijkt dit plan terzijde te schuiven. Het bestuur van KOOK pleit voor behoud van een 

Kringloopboulevard, bij voorkeur op de huidige locatie.  

In het boekjaar 2018 waren de inkomsten (excl. BTW) € 337.279 en is er € 300.200 besteed 

aan kleinschalige projecten in arme landen. Dat komt neer op 89 %.  

 

Deze jaarrekening is opgesteld door dhr. P.T. Bijl (penningmeester). De controle is gedaan 

door mevr. G.T. Elsinga en mevr. J. Bakker. 
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Resultatenrekening        

       
Opbrengsten 2018 2017   Projecten / kosten 2018 2017 

speelgoed  €      30.731   €   30.014   onderwijs en vakopleiding  €      125.200   €      147.400  

elektra/gereedschap  €      32.389   €   36.651   voedsel en werkgelegenheid  €       62.900   €       57.000  

galanterie  €      66.875   €   62.163   water en gezondheidszorg  €       79.700   €       61.700  

schoenen  €      25.850   €   24.573    belangen organisaties  €       32.400   €       18.500  

boeken  €      29.697   €   26.077   subtotaal projecten 
 €      
300.200  

 €      
284.600  

kleding  €      96.819   €   96.284      
meubels  €      41.955   €   40.695   kosten vrijwilligers  €         8.358   €         8.019  

kerst  €        6.881   €     7.309   

gebouw, energie en 
inventaris  €       17.193   €       20.579  

verkoop koffie/thee  €        3.608   €     2.431   kosten bestelauto  €         6.934   €         6.757  

giften  €        2.416   €     2.968   kantoor en verkoopkosten  €         6.768   €         3.060  

rente  €            58   €        275    Bank en algemene kosten  €         3.120   €         4.918  

Totaal  €    337.279   € 329.440   Totaal  €      342.573   €      327.933  

Resultaat   €       -5.294   €     1.507      

       
       

Specificatie van kosten:      

    kantoor en verkoopkosten  €         2.018   €         2.017  

onkosten vrijwilligers:  €        2.018   €     2.017   kosten afval (RCA/HVC)  €         3.104   €              -    

inkopen keuken  €        3.891   €     3.770   porto  €            249   €              47  

attenties feestdagen  €        3.011   €     3.128   telefoon  €            728   €            676  

parkeren en reiskosten  €        1.202   €        651   Aanschaf  kantoor inventaris  €            415   €            500  

overige (o.a. bloemen)  €           254   €        470   kosten (jaar-)vergadering  €            289   €            258  

  €        8.358   €     8.019   drukwerk, stickers, inkt, e.d.  €         1.983   €         1.579  

      €         6.768   €         3.060  

gebouw, energie en inventaris       
gas en elektra  €        8.231   €     8.375   onkosten bestelauto     

water  €           429   €        432   diesel  €         1.578   €         1.580  

schoonmaakkosten  €            87    onderhoud  €            954   €         1.139  

onderhoud/ inrichting  €        5.412   €     3.854   verzekering  €            498   €            554  

reservering huisvesting  €             -     €     5.000   belasting  €            904   €            484  

gemeente en waterschap  €           951   €     1.021   reservering voor auto  €         3.000   €         3.000  

verzekeringen  €           522   €        507     €         6.934   €         6.757  

beveiliging   €        1.561   €     1.390      

  €      17.193   €   20.579      

       
Bank en algemene kosten:       
Bankosten (incl. pinnen)  €        2.528   €     2.549      
internationale betalingen  €           324   €        252      
aanschaf en kosten AED  €     1.681      
overige algemene kosten  €           268   €        436      

  €        3.120   €     4.918      
 

De vrijwilligers kunnen reis- en/of parkeerkosten declareren, als die kosten voor hen een beletsel zijn 
om bij de KOOK te komen werken. 
Sinds het voorjaar van 2018 moet de KOOK (een aanzienlijk deel van) de niet verkoopbare goederen 
tegen betaling afvoeren naar een afvalverwerkingsbedrijf. Het beleid van de Gemeentewerf is 
aangescherpt. 
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Land  Organisatie en project         

Brazilië  Help Mij Leven, meer kinderen naar school in sloppenwijk Antares 

Togo  Stichting Tomoka Support, zonnepanelen en aanschaf koelkast voor medische post 

Tanzania  Afbouwen en inrichten gezondheidspost Karatu district 

India  leercentrum, scholing voor kansarme plattelandskinderen in Viralimalai 

Oeganda Pelido, lagere school in Kinoni 

Zuid Afrika Phoenix Burns, materiaal voor voorlichtingscampagne brandwonden-preventie. 

Ethiopië Wondem, model schooltuin met eigen groenten voor de school 

India  RAISE, melkvee voor verbeteren inkomen arme plattelandsvrouwen 

Ethiopië Adopteer een vroedvrouw,  opleiden van verloskundigen op platteland.  

Indonesië Theo Verdurmen, Rupingh, waterleiding Wae Lavas, 4 dorpen / 8 kampongs 

Zuid-Afrika Sizanani, bouwmateriaal en boeken voor twee kippenprojecten in Nqutu 

Kenia  Bike4school, fietsen voor middelbare scholieren, Kisumu 

Somalië Stichting Kaalo, vissersboten voor nomaden in Eyl, Puntland 

Ethiopië schoolproject Ethiopië, IT en zonne-energieproject in Konchi 

Guatemala AMG Guatemala, nieuw dak van Campamento Canaan in Chimaltenango 

Filippijnen ICHRP, voorbereidingen documentatie International Volkeren Tribunal 2018 

Guinee  Associaton des paysans - zonnepanelen, bedden en koelkast voor gezondheidspost 

Guinee  Toiletgroep voor lagere school in Labe 

India  Karuna Jabalpur, SKKJ, computers, geluidsysteem en inrichting 

Rwanda Geloofhoopenliefde, motorfiets taxi's 

Guinee  Pers voor palmoliepitten voor slachtoffers van Ebola epidemie 

Congo  Super Adelaar, zonnepanelen voor de school 

Kenia  Samen voor Kenia, slaapzalen, eetzaal en watervoorziening voor lagere school. 

Sri Lanka Sharety, watervoorzieningen door herstellen vervallen waterputten 

Oeganda Ursulinen,  sisters of Mary, varkensschuur bij tehuis voor gehandicapten bij Jinja 

Indonesië Karunia, Flores,  consultatiebureau voor moeder, kind, ouderenzorg en peuterschool 

Gambia  Helma Schnyder, Help in Gambia, vijf waterputten voor de bevolking in een vissersdorp. 

Ghana   Navrongo,  bouw kantine en keuken bij de basisschool  

Moldavië Hope en Future, schoolspullen en keuken benodigdheden 

Tanzania Ruud Goossens, schoolbanken en computerlokaal voor deKilombero Imhotep school 

Ghana  African Foundation of Wonder - Bouw van een school in Vakpo 

Armenië Ararat - dakrenovatie flatgebouw in het dorp Kajan 

Kenia  Afrika Family Foundation, schoolfietsen voor arme families. 

Ghana   MamaWise, Babymand met uitzet voor zwangere vrouwen in Noordelijke regio 

Filippijnen Landarbeiders Unie voor Ontwikkeling, varkenshouderij voor verdreven  landarbeiders 

India  Frans Wiegman, BGM Social Service C., drinkwater voor achtergestelde Gemeenschappen 

Bolivia  MIVA, 2 motorfietsen voor promotie van onderwijs 

Guinee  Uitbreiding van lagere school met 3 klaslokalen in N"Zerekore 

Ghana  Banko Health Center, ziekenhuis apparatuur  

Indonesië Stiching Harapan, Inrichting van de uitbreiding rehabilitatiecentrum Hidup Baru 

Filippijnen Community Primary Health Care,  een veilig onderkomen voor vluchtelingen 

Kameroen Stichting Babungo, voorziening noodopvang vluchtelingen 
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Colombia Medelin,  computerruimte voor kinderen 

Benin  waterpomp voor weeshuis La Soldarite in Benin 

Ghana  Future Leaders, afbouwen van klaslokalen en het realiseren van toiletgebouw 

Moldavië Oost Europazending,  inventaris van een kindertehuis 

Rwanda Help ons, varkenshouderij  voor en door 15 arme families in Kigali 

Burundi Association Raphael au Burundi, kippenproject familie rehabilitatie programma 

Burkina Faso Stichting Lot, Kapperschool voor jonge vrouwen in Bobo-Diuolasso 

Kenia  Watu Wangu, scholing van vrouwen als route weg uit de armoede 

India  Youth with a Mission, drinkwater voor een dagopvangcentrum te Indore 

Kenia  Stichting Thika Outreach, bouw keuken 

Mali  stichting Walanta,  centrum voor beroepsopleiding in Timboektoe 

Oeganda stichting Melania, inkomsten genereren door stoelenverhuur 

Guinee  Servantes de Marie Vierge Mere, Bedden en matrassen voor meisjesinternaat  

Burkina Faso Stichting WOL. Op het platteland een opleiding voor mechanica  

Indonesië Stichting Sinspiratie fabriek, Dream programma 

Ethiopië Mulu Ecolodge in Choke Mountains, meel molen om teff te malen 

Sri Lanka Co-operative Society   for Humanitarian activities (CSNHA), melkveehouderij voor weduwen 

Ethiopië Maak ethiopie gezonder, Leman Metahora School project 

Uganda  St. Ursula Special School, aanschal van een Isuzu mini bus 

Liberia  Stichting Ben-Nyoh Liberia, Zonnepanelen voor kliniek in binnenland 

Brazilië  Albergue da Misericordia, Opvangcentrum voor mannen van de straat  verbeteren 

Guinee  Lycee ste Marie, renovatie 4 klaslokalen in N'Zerekore 

Kenia  Stichting Share, renovatie school voor verpleegkundigen 

 

 

Overzicht besteed aan projecten: 

 aantal totaal gemiddeld per 

jaar projecten projecten project 

2012 43 € 203.371  €         4.730  

2013 53 € 261.015  €         4.925  

2014 49 € 238.846  €         4.874  

2015 56 € 260.400  €         4.650  

2016 57 € 272.923  €         4.788  

2017 62 € 284.600  €         4.590  

2018 65 € 300.200  €         4.618  

 

 


