Financieel jaaroverzicht 2012 van de Stichting Children Sponsorship te Nunhem,
betreft de sponsorrekening en betaalrekening bij de ABN-AMRO bank te Roermond

Het vermogen per 1 januari 2012 is als volgt opgebouwd:

-

ABN-AMRO sponsorrekening
ABN-AMRO betaalrekening

€
€

Vermogen per 1 januari 2012

€

5.00
16.80
21.80

Inkomsten:
sponsorgeld voor scholing en verzorging 250 sponsorkinderen
sponsorgeld voor scholing en verzorging N-208 voor het jaar 2013
totaal aan donaties
creditrente sponsorrekening

€
€
€
€

Totaal inkomsten

€

45,777.72

€

35,965.84-

- financiering vervolgstudie via het "Estherfund"
- financiering Fund voor de scholing van kinderen in de slums

€
€

1,400.001,500.00-

- opleiding leadership program Sisters en Docenten
- bijscholingscursus Sisters en docenten

€
€

1,050.001,800.00-

- gezondheidszorg-kosten voor de kansarmen in sloppenwijk Surat
- gezondheidszorg-kosten sikkelcelziekte meisjes boardingschool Vyara

€
€

600.001,000.00-

- inrichting studie- en vergaderruimte te Bandra - Mumbai
- voorschot voor een nieuwe watertank met filterinstallatie boardingschool Vyara

€
€

1,100.00600.00-

-

€

Uitgaven onkosten:
jaarlijkse bijdrage handelsregister KvK + uittreksel
overmakingskosten i.v.m. betalingen naar India
bankpas en kwartaalbijdrage ABN-Amrobank
porti
bijkomende onkosten: kerstkaarten, copieerpapier, fotopapier, cartridges

€
€
€
€
€

Totaal uitgaven onkosten:

€

45,015.84-

Vermogen per 31 december 2012

€

512.79-

45,777.72 +

€

45,015.84-

€

512.79-

€

45,528.63-

257.99
12.90
270.89

De 250 sponsorkinderen ( 244 meisjes en 6 jongens ) worden gesponsord door 250 sponsors
Het afgelopen jaar zijn 99 kinderen uitgeschreven. Dit vanwege het afronden of stoppen van
hun studie, verhuizen met hun familie of het niet meer passen binnen de doelstelling van de Stichting.
Alle sponsors kregen hiervan bericht en besloten, op een enkele na, tot voortzetting van financiële
adoptie voor een ander kind.

Met vriendelijke groet,
Stichting "Children Sponsorship"
D.V.M. Vermeer, secretaris / penningmeester

€

24.0830.9033.00196.67228.14-

Totaal uitgaven projecten en onkosten

Het vermogen per 31 december 2012 is als volgt opgebouwd:
€
ABN-AMRO sponsorrekening
€
ABN-AMRO betaalrekening

21.80 +

31,667.92
144.00
13,838.93
126.87

Uitgaven projecten India:
- sponsorgeld voor scholing en verzorging 250 sponsorkinderen

Totaal uitgaven projecten India:

€

€

270.89 +

