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Stichting voor ontwikkelingssamenwerking KOOK  

Jaarrekening 2019 

 

In het jaar 2019 hebben wij ons 50-jarige jubileum gevierd. De kosten daarvan zijn opgenomen bij de 

post; algemene kosten. 

De opbrengsten (excl. BTW) van het jaar 2019: € 386.887, hetgeen 14,7 % hoger is dan in het jaar 

2018. Onderstaand een overzicht van de besteding van deze opbrengsten: 

 

 Bedrag In procenten 

Besteed aan 62 projecten  in arme landen € 287.700 74, 4 % 

Exploitatiekosten € 53.644 13,9 % 

Gereserveerd voor herhuisvesting € 45.000 11,6 % 

Winst (toegevoegd aan het eigen vermogen) € 543 0,1 % 

 

Besteed aan projecten voorgaande jaren en aantal gesteunde projecten per jaar: 

 

jaar bedrag aantal  jaar bedrag aantal 

2012 € 203.371 43  2016 € 272.923 57 

2013 € 261.015 53  2017 € 284.600 62 

2014 € 238.846 49  2018 € 300.200 65 

2015 € 260.400 56  2019 € 287.700 62 

 

 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 kwartaal 2018)  €      17.227  

   €      133.925         €    133.925  

      

 Balans: 31-12-2019  

      

Activa  31-12-2019     Passiva 31-12-2019 

    eigen vermogen  €      33.741  

spaarrekening  €      175.000    reserve fonds toegezegde projecten  €      65.000  

ABN rekening  €          7.157    reserve fonds vaste kosten  €        6.000  

kas  €          2.381    reserve fonds huisvesting  €      50.000  

    reservering voor vervanging auto  €      11.663  

        nog te betalen BTW (4 de kwartaal 2019)  €      18.134  

   €      184.538         €    184.538   
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Resultatenrekening        

       

Opbrengsten jaar 2019 jaar 2018   Projecten / kosten jaar 2019 jaar 2018 

speelgoed/sierraden *  €    39.473   €    30.731   onderwijs en vakopleiding  €  105.300   €  125.200  

elektra / CD & DVD *  €    47.895   €    32.389   voedsel en werkgelegenheid  €    88.300   €    62.900  

galanterie  €    67.564   €    66.875   water en gezondheidszorg  €    68.900   €    79.700  

schoenen  €    32.298   €    25.850    belangen organisaties  €    25.200   €    32.400  

boeken  €    34.951   €    29.697   subtotaal projecten   €  287.700   €  300.200  

kleding  €   110.663   €    96.819      
meubels  €    40.606   €    41.955   kosten vrijwilligers  €      9.173   €      8.358  

kerst  €      6.503   €      6.881   

gebouw, energie en 
inventaris  €    62.039   €    17.193  

verkoop koffie / thee  €      3.699   €      3.608   kosten bestelauto  €      6.081   €      6.934  

giften  €      3.204   €      2.416   kantoor en verkoopkosten  €    10.850   €      6.768  

rente  €           32   €          58    Bank en algemene kosten  €    10.502   €      3.120  

Totaal  €   386.887   €  337.279     €  386.344   €  342.573  

       

Resultaat   €      543            

       

       

Toelichting en specificaties:   kantoor en verkoopkosten   

toelichting:     incl. kosten Kook inzicht:  jaar 2019  jaar 2018 

Opbrengst sierraden  ca. € 13.250   kosten afval (RCA/HVC)  €      4.458   €      3.104  

Opbrengst CD , DVD en LP  ca. € 16.500  porto  €         174   €        249  

    telefoon  €         880   €        728  

Specificatie van kosten:   verkoopkosten, stickers, inkt  €      1.362   €           -    

    kantoor artikelen  €      1.090   €        415  

onkosten vrijwilligers:  jaar 2019   jaar 2018   kosten (jaar-)vergadering  €         340   €        289  

inkopen keuken  €      3.068   €      3.891   Kook inzicht (jubileum)  €      2.545   €      1.983  

attenties feestdagen  €      3.001   €      3.011     €    10.850   €      6.768  

parkeren en reiskosten  €      3.022   €      1.202      
overige (o.a. bloemen)  €           83   €        254   onkosten bestelauto:     

  €      9.173   €      8.358   diesel  €      1.476   €      1.578  

    onderhoud  €         301   €        954  

gebouw, energie en inventaris    verzekering  €         526   €        498  

gas en elektra  €    10.591   €      8.231   belasting  €         778   €        904  

water  €         441   €        429   

reservering voor andere 
auto  €      3.000   €      3.000  

schoonmaakkosten  €         657   €          87     €      6.081   €      6.934  

onderhoud/ inrichting  €      2.219   €      5.412      
reservering gebouw  €    45.000   €           -     Bank en algemene kosten:     

gemeente en 
waterschap  €      1.189   €        951   Bankosten (incl. pinnen)  €      3.186   €      2.528  

verzekeringen  €         530   €        522   internationale betalingen  €         405   €        324  

beveiliging   €      1.411   €      1.561   kosten jubileum  €      6.617   

  €    62.039   €    17.193   overige algemene kosten  €         294   €        268  

      €    10.502   €      3.120  
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Overzicht projecten 2019: 
 

1 Bangladesh nieuwsbouwschool voor Tripura bevolking 

2 Malawi jeugd - trainingscentrum in Mangochi 

3 Thailand Medische Zorg kinderen met lichamelijke beperking 

4 Filippijnen CTCSMI, zonneenergie voor irrigatie biologische groentetuin 

5 Armenia verbeteren van marktgerichte landbouwontwikkeling 

6 Filippijnen mais- en rijstmolen voor voedselzekerheid 

7 Kenia muziek instrumenten voor onderwijs aan blinden kinderen 

8 Moldavië renoveren keuken opvanghuis 

9 Suriname afbouwen school voor moeilijk lerende kinderen 

10 Suriname volwaardig dak voor daklozenopvang  

11 Kenia regenwater  opvangen voor water in de kassen 

12 Guinee Bouw van een brug over de Geoulon 

13 Mali Help our School, Timbolo school meubilair  

14 Sri Lanka bouw kleuterschool Koppavely 

15 Eritrea opleiding gezond koken 

16 Filippijnen water, saintair en gezondheid voor de T'Boli 

17 Filippijnen  drinkwater voor inheemse families 

18 Kameroen batterijen solar installatie noodzakelijk voor ziekenhuis 

19 Oeganda lagereschool in Kinoni 

20 Indonesië toiletvoorziening 

21 Congo landbouwproject in Likasi 

22 Kenia laatste deel bouw Fursa (kans) centrum 

23 Gambia water voor vrouwen groententeelt project 

24 Guinee tafels, stoelen en pomp voor nieuwe lagere school 

25 Oeganda gereedschap voor goed praktijkonderwijs 

26 Armenië muzieklokaal in muziekschool 

27 Guinee palmoliepers voor de vrouwengroep 'samen sterk' 

28 Filippijnen Lumads maken, promoten en verkopen inheemse sieraden  

29 Ethiopië kamer voor meisjes en watervoorziening 

30 Rwanda naaimachines voor 15 families 

31 Indonesië bouw consultatiebureau, moeder, kind, peuter en ouderenzorg 

32 Kenia opslagruimte voor beroepen trainingen instituut 

33 Indonesië sanitaire voorzieningen voor school 

34 Ghana werkgelegenheid voor vrouwen met een lichamelijke beperking 

35 Burundi verbeteren social, economische en gezondheidszorg voor albinoos 

36 Burundi productie, verwerken en verkopen van honing 

37 Kameroen bouw en inrichting klaslokaal 

38 Ghana opzetten kleine computer locatie  

39 Kenia onafhankelijk maken van een weeshuis 

40 Burundi inkomens genererend project voor jongeren 

41 Rwanda afbouw van gemeenschapshuis in Gasharu 

42 Kenia  weduwe weerbaar maken: aan de slag met kleding maken 

43 India drinkwater voor schoolkinderen 

44 Gambia Mandela academy school uitbreiding tot 6 klaslokalen 

45 Moldavië fornuis voor buurthuis 

46 Filippijnen bewustwording situatie van de mensenrechten 

47 Oekraïne verbeteren inrichting gehandicapten internaat 

48 Indonesië afbouw en inrichting van leertuin voor kinderen in Batam 

49 Ghana afbouw waterput en bouw watertoren bij school in Kua Krom 

50 Tanzania inrichting en speeltoestellen voor Angel Keepers kinderdagverblijf 
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51 Indonesië laptops voor Aquino school 

52 Kameroen muziekinstrumenten informeel onderwijs 

53 Nepal busje voor vervoer van kinderen met aangeboren hersenaandoening 

54 Ghana Kind welzijnskliniek: basisgezondheidszorg straatkinderen 

55 Zuid Afrika inrichting klaslokalen middelbare school 

56 Kenia bouw klaslokalen St. Peter's secondary school 

57 Ghana uitbreiding workshop catering met buitenkeuken 

58 Indonesië watervoorziening voor bezinningscentrum  

59 Guinee renovatie 4 klaslokalen in N'Zerekore 

60 Oeganda sanitair voorziening moeder verblijfhuis in Kasese 

61 Ghana klaslokaal en kantoor voor onderwijzers 

62 Filippijnen zelfvoorzienende school met biologische producten 

63 Mali Help our School: herstellen put en pomp bij toekomstige school 

 

 

Toelichting: 

Totaal gesteunde projecten in 2019: 63 met een totaal bedrag van € 293.700 

Terugboeking van € 6000 betreffende een project van 2017. 

Per saldo in 2019: 62 projecten gesteund met een totaal bedrag van € 287.700 

De reden van terugboeking was instabiliteit in het betreffende land, waardoor het project niet 

uitgevoerd kon worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 


