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1.

Financieel Jaarverslag

Dit jaarverslag geeft de financiële status en financiële organisatie van Stichting Macheo Nederland in 2015
weer.

1.1

Financiële organisatie

De financiële organisatie van Stichting Macheo Nederland is in 2004 opgezet. In 2015 zijn er in de
financiële organisatie een aantal wijzigingen t.o.v. 2014 doorgevoerd. Het beheer van de Nederlandse
bankrekeningen en de controle en toezicht op de verwerking van de mutaties op deze rekeningen wordt
gedaan door de penningmeester van het Nederlandse bestuur (Bert Tragter). Bert Tragter heeft deze
taken in 2015 overgenomen van Freek Wessels die vanaf 2015 het toezicht houdt op de Keniaanse
financiën. Daarnaast vervult Freek Wessels een adviserende rol m.b.t. andere finance gerelateerde zaken.
De beoordeling van de Transfer Requests wordt per 2015 gedaan door Lizet Friesen (voorzitter).

In het onderstaande wordt ingegaan op de opzet van de financiële administratie, bankrekeningen,
betaalmiddelen en archivering van documenten.

Opzet financiële administratie Nederland
De financiële administratie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
•

Begroting lopend boekjaar

•

Liquiditeitsprognose

•

Status van besteding en reservering van middelen

•

Resultatenrekening

•

Balans begin en einde boekjaar

De administratie gaat uit van mutaties op de bankrekening.

Bankrekening
De bankrekeningen van Stichting Macheo Nederland lopen bij ABN AMRO bank in Rotterdam. In totaal
zijn er 5 bankrekeningen:


Hoofdrekening (rekeningnummer NL80 ABNA 0413 2325 06): dit is de algemene rekening waar
in het algemeen donaties op binnenkomen en waar vanaf de betalingen aan Kenia worden
uitgevoerd.



Kindsponsorrekening (rekeningnummer NL09 ABNA 0407 3133 89): deze rekening is specifiek
bedoeld voor de ontvangsten van gelden met als bestemming individuele kind sponsoring.
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Vermogens spaarrekening (rekeningnummer NL24 ABNA 0491 8251 45): afhankelijk van de
liquiditeitspositie wordt deze rekening gebruikt om overschotten en algemene reserves te
beheren. De genoten rente wordt gebruikt om de bankkosten te drukken, het overige komt ten
goede aan projecten in Kenia.



Vreemde Valuta Zaken Rekening (rekeningnummer NL44 ABNA 0593 6301 65): deze rekening
wordt gebruikt om het FX risico op dollar ontvangsten en betalingen te minimaliseren.



Spaarrekening (ondernemersdeposito, rekeningnummer 56.01.71.463): deze rekening heeft een
nul saldo per jaareinde 2015.

Betaalmiddelen
Stichting Macheo Nederland heeft een bankpas met internetbankieren in gebruik. De stichting streeft er
naar om al haar betalingen en ontvangsten giraal te laten plaatsvinden.
Er wordt geen kas aangehouden.

Archivering documenten
Bankafschriften en communicatie met de bank worden (analoog of digitaal) gearchiveerd door de
penningmeester, hierbij wordt de wettelijke bewaartermijn gehanteerd. Afschriften van notariële
schenkingsaktes worden bewaard en vastgelegd in het online CRM-systeem. Bestedingsbesluiten van de
stichting worden genomen door het bestuur en worden administratief vastgelegd in de notulen dan wel
per email buiten de vergadering om. Betalingen vinden alleen doorgang indien minimaal de helft van de
bestuursleden hiermee akkoord gaat. In enkele gevallen wordt door Stichting Macheo Nederland een
factuur op verzoek opgemaakt, dit betreft veelal corporate sponsoren.

1.2

Financieel beleid

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aan het begin van een boekjaar
wordt de begroting voor dat jaar vastgesteld. De stichting gaat geen schulden aan, tevens is er geen
roodstandfaciliteit op de betaalrekening. Indien de stichting financiële verplichtingen aangaat of gelden
overmaakt naar Macheo Children’s Centre in Kenia doet zij dat pas nadat de benodigde financiële
middelen hiervoor beschikbaar zijn. Dit betekent dat gelden pas worden besteed als ze daadwerkelijk
ontvangen zijn, ook als betreffende uitgaven (projecten) zijn opgenomen in de begroting. Dit heeft als
nadeel dat er tijdelijk - tussen de maandelijkse transfer in - grotere bedragen op de rekening kunnen staan
welke nog niet worden besteed in Kenia voor de projecten waar ze voor bestemd zijn. Groot voordeel is
minimalisatie van financiële risico’s: er wordt geen geld uitgegeven wat er niet is. Daarnaast is het veiliger
het geld op een Nederlandse rekening te houden en wordt er rente genoten welke aan de reserve wordt
toegevoegd.
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Maandelijks wordt er door de Finance Manager van Macheo Children’s Centre in Kenia geld aangevraagd
bij Stichting Macheo Nederland voor de verwachte kosten van de uitvoering van projecten voor de
komende maand. In de zogenoemde ‘Transfer Request’ wordt dan een uitsplitsing gemaakt van de kosten
per project. De voorzitter van Stichting Macheo Nederland beoordeelt of de gelden van de sponsoren uit
de begroting zijn binnengekomen. Indien het antwoord positief is vraagt zij middels een schriftelijke
toelichting en de meegestuurde financiële administratie een akkoord aan de overige leden van het
stichtingsbestuur. Indien zij akkoord zijn, worden de aangevraagde en goedgekeurde gelden naar Kenia
overgemaakt. De Keniaanse programma managers zijn vervolgens verantwoordelijk voor het beheer van
de gelden en het rapporteren van de programma status. De inkomsten en uitgaven worden maandelijks
per project gerapporteerd in een financiële rapportage opgesteld door de Finance afdeling in Kenia.
Maandelijks bespreekt de Finance Manager in Kenia de financiële stand van zaken met Freek Wessels in
Nederland. Hij heeft naast een adviserende rol, tevens een toezichthoudende rol met betrekking tot de
Keniaanse financiën.
De project voortgang en de behaalde resultaten (financieel en niet-financieel) worden vanuit Kenia
gerapporteerd aan de betreffende sponsor die op deze manier kan zien wat de impact is geweest van de
donatie.

De stichting streeft naar een overhead van 0% in Nederland. Hoofdregel is dat bestuursleden geen
declaraties voor gemaakte kosten kunnen indienen. Bij bestuursbesluit kan hiervan worden afgeweken.
In 2015 zijn, net als alle voorgaande jaren, geen declaraties voor gemaakte kosten ingediend.
Gemaakte bankkosten worden meer dan goedgemaakt door de genoten renteopbrengsten. Hierdoor
heeft de stichting ook in 2015 weer 100% van de giften kunnen bestemmen voor werk in Kenia, of staan
de gelden gereserveerd op de Nederlandse rekening om in de toekomst een bestemming in Kenia te
krijgen.

Sinds het boekjaar 2009 is door Stichting Macheo Nederland besloten dat het wenselijk is om een
kascontrole te laten verrichten op de financiële administratie. Ook de administratie over het boekjaar
2015 is gecontroleerd door de kascontrole commissie. Er zijn over het boekjaar 2015 geen bijzonderheden
door de kascontrole commissie geconstateerd. Voor de controle over het jaar 2015 bestond de
kascontrole commissie uit Lizet Friesen (oud penningmeesters en Financieel Manager van beroep) en
Freek Wessels (bestuurslid Macheo Nederland en eveneens Financieel Manager van beroep).
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1.3

Fiscaliteit

In 2004 is de fiscale status van goede doel stichting aangevraagd en verkregen. Dit betekent dat de
stichting geen belastingaangifte voor BTW en VPB hoeft in te dienen. De stichting heeft geen personeel
in dienst. Er zijn derhalve geen verplichtingen uit hoofde van werkgeverslasten en in te houden loonbelasting.
In 2008 heeft Stichting Macheo de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen.
Stichting Macheo Nederland voldoet aan de publicatieverplichtingen zoals die zijn ingegaan met ingang
van 2014.

1.4

CBF keurmerk

De vraag of het hebben van het CBF-keurmerk een nuttige investering of overbodige 'overhead kosten'
zijn, is een terugkerend vraagstuk binnen het bestuur van Stichting Macheo Nederland. Zoals eerder
genoemd, worden er in Nederland geen kosten gemaakt, zodat 100% van de ontvangen donaties naar
Kenia worden doorgestort. De kosten van het CBF-Certificaat bedragen jaarlijks circa EUR 1.300 (voor
stichtingen met baten tussen € 500.000 - € 2.500.000), waarvoor we een specifieke sponsoren moeten
vinden, als we de claim '0% overhead' willen blijven voeren. De CBF-vereisten zijn dus niet zozeer de reden
van het niet hebben van het certificaat, de financiering ervan wel. Wanneer we met sponsoren in gesprek
raken, geven ze tot op heden de voorkeur aan een project in Kenia. Daarnaast merken we dat het in de
praktijk geen obstakel vormt in de fondsenwerving: gerenommeerde stichtingen verbinden hun naam aan
Stichting Macheo Nederland.
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2.

Beschrijving Programma’s 2015

Macheo Children’s Home
Macheo vangt 56 kinderen op in het kinderhuis (de Home) voor wie het dagelijkse levensonderhoud wordt
bekostigd alsook de schoolgelden. In het kinderhuis worden kwetsbare kinderen opgenomen waarbij een
veilige thuissituatie ontbreekt en voor wie (in)directe familieleden niet kunnen of willen zorgen. Macheo
werkt vanaf de eerste dag aan stabilisatie van de thuissituatie, met als doel kinderen binnen 3 jaar weer
te kunnen integreren bij een familielid, al dan niet met voortdurende financiële ondersteuning voor
schoolgelden en/of levensonderhoud. 2015 is alweer het vierde jaar dat het kinderhuis werkt in de opzet
van zeven kleinschalige huizen met eigen huismoeder (‘tante’). Door de opzet van een kinderdorp kan
meer individuele aandacht aan de kinderen worden gegeven. Elk kind heeft in principe twee paar
sponsorouders die elk € 450 per jaar storten. Een groot deel hiervan heeft zich langdurig gecommitteerd
aan het kinderhuis door middel van een (al dan niet notarieel vastgelegde) periodieke gift. Hierdoor is het
kinderhuis verzekerd van inkomsten op de middellange termijn. Ook na integratie loopt de sponsoring
vaak door, zij het soms tegen een lager maandelijks bedrag. Daarnaast neemt een private sponsor een
groot deel van de kosten van het kinderhuis op zich.

Primary School Program
Het ‘basisschool school programma’ zorgt er voor dat kinderen van arme families naar school (blijven)
gaan door ze onder meer op school een voedzame lunch te geven. Daarnaast krijgen de meest kwetsbare
kleinste kinderen in de ochtend pap met voedingssupplementen. Ongeveer 70% van de schoolpopulatie
maakt gebruik van het programma, waarbij 60% een kleine bijdrage betaalt en de overige 10% de maaltijd
gratis ontvangt. Op dit moment voedt Macho ongeveer 10.000 kinderen per dag. Met een holistische
benadering worden binnen dit programma alle belemmeringen aangepakt die kinderen weerhouden naar
school te komen. Zo worden ook veilige toiletgebouwen gebouwd, sportdagen georganiseerd en wordt
maandverband verstrekt. Het uitdelen aan de meisjes gebeurt klassikaal en vormt voor de Macheo
maatschappelijk werkers een uniek moment om les te geven over hygiëne, aids en seksualiteit. Verder
worden binnen dit programma de kinderen ontwormt.

Health
Dit programma bestaat uit meerdere projecten, welke door verschillende individuele sponsoren worden
gefinancierd. Hier valt onder meer het tienermoeder programma onder en het project voor ondervoede
kinderen onder de leeftijd van 5 jaar in sloppenwijk Kiandutu. Ook het mogelijk maken van behandelingen
van individuele fysieke aandoeningen valt binnen dit programma. Daarnaast geven Macheo’s maatschappelijk werkers voorlichting door middel van seminars en inventariseren ze welke gezinnen Macheo
kan helpen.
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Family Empowerment
Het Family Empowerment programma is gericht op het assisteren van ouders en verzorgers in het ouderschap en het verbeteren van hun zorgcapaciteiten. Dit wordt bereikt door middel van groepstrainingen,
individuele begeleiding, opleiding, werktrainingen maar ook door het verstrekken van ‘seed capital’: start
kapitaal. Het verstrekken van ‘seed capital’ gebeurt binnen een begeleidingstraject door een Macheo
maatschappelijk werker, waarin een micro-onderneming wordt gestart met een kleine schenking (‘seed
capital’). Voorbeelden zijn de aanschaf van een naaimachine, een eerste investering in handelswaar, etc.
De focus ligt hierbij op ‘single mothers’ omdat deze groep het meest kwetsbaar is door beperkte toegang
tot middelen en kennis, en daarbij alleen de verantwoordelijkheid dragen voor het opvoeden van hun
kinderen.

Secondary School Program
Dit programma betreft het ondersteunen van kinderen in hun middelbare schooltijd, die leven buiten het
Macheo Children’s Home. Dit zijn veelal kwetsbare meisjes, voor wie een vervolgopleiding (in Kenia altijd
op een kostschool) een uitstel van een (tiener)zwangerschap betekent. Voor deze kinderen worden
bijvoorbeeld schoolgelden, uniformen en boeken betaald. Ieder kind heeft een specifieke zorg- en
daarmee donatie/financieringsbehoefte waarvoor individuele donateurs zijn gevonden.

Macheo Admin
Onder deze post vallen de overhead kosten van het Macheo Childrens Centre, zoals de beveiliging, de
lokale accountantscontrole, kantoorartikelen en het salaris van de Director en de Finance Manager.
Admin kosten die niet gedekt worden door hiervoor direct bestemde giften uit Nederland, worden in de
Keniaanse boekhouding door middel van een verdeelsleutel toegerekend aan de overige programma’s.

Income Generating Projects
Om minder afhankelijk te worden van hulp van buitenaf heeft Macheo een aantal inkomsten genererende
projecten. Ook voor het zelfbeeld van de kinderen is het belangrijk dat ze zien dat we onze inkomsten
halen uit eigen arbeid en niet alleen uit donaties uit ‘het Westen’. De afgelopen jaren hebben uitgewezen
dat het erg lastig is de inkomsten generende projecten op een constant winstgevend niveau te houden
vanwege tegenvallende oogsten in de kassen en/of ziekte en sterfte van het vee. Anderzijds blijkt het
lastig om op zo veel verschillende gebieden goede én betaalbare kennis en kunde in huis te halen. Daarom
is er besloten meer te focussen op verhuur of verpachten van terrein aan derden in plaats van zelf groente
te verbouwen en vee te houden. Een goed voorbeeld hiervan is het verhuren van kippenkamers aan een
derde partij. Voordelen zijn een constante flow van inkomsten en overdracht van het risico naar een
andere partij.
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Daarnaast fungeert Macheo als tussenpersoon voor safari’s voor bezoekers/toeristen waar een kleine
marge op wordt verdiend. Dit is eveneens een goed voorbeeld van een project waarbij inkomsten worden
gegenereerd zonder dat daarbij operationele risico’s worden gelopen.

Specific projects
In deze post zijn stortingen opgenomen voor specifieke projecten die deels waren begroot en deels pas
gedurende het jaar zijn geïnitieerd. Voorbeeld hiervan is de sponsoring voor de aanschaf van een busje
om de kinderen naar school te brengen.
Omdat het maandverband project in 2015 ook een Amerikaanse sponsor heeft en specifiek gevolgd wordt
op de USD–rekening is boekhoudkundig dit PSP-project gelabeld als ‘specific project’.

External Projects
Deze post omvat donaties voor projecten die door derde partijen in Kenia worden uitgevoerd en worden
één op één worden doorgestort.

Macheo General
Zoals ieder jaar zijn er ook in 2015 onbestemde donaties ontvangen. Deze donaties komen ten goede aan
onvoorziene projecten en tegenvallers die Macheo gedurende het jaar heeft.
Daarnaast wordt hiermee de algemene reserve aangevuld die we vanuit strategisch oogpunt willen
aanhouden; we hebben immers de wettelijke voogdij van de kinderen in het Kinderhuis en zullen hen ook
bij wegvallende inkomstenbronnen blijven verzorgen. Deze algemene post stelt ons in de gelegenheid
projecten voor een kortlopende tijd doorgang te laten vinden indien hier geen sponsoring voor gevonden
kan worden.
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3.

Financieel verslag

3.1

Staat van herkomst en besteding van middelen 2015

De staat van herkomst en besteding van middelen 2015 van Stichting Macheo Nederland wordt hieronder
weergegeven:

Opening
Balance

Income

Expenses

End Balance

Ma cheo Genera l

65.414

15.283

380

80.317

Pri ma ry School Progra mme

46.950

183.039

228.559

1.430

Hea l th

24.550

31.624

43.739

12.435

Sa vi ngs educa tion

21.655

0

0

21.655

Speci fi c Projects

10.503

105.713

99.845

16.372

Seconda ry School Progra mme

5.404

25.821

26.489

4.736

Ma cheo Chi l drens Home

4.000

198.494

192.922

9.572

Fa mi l y Empowerment

3.833

27.025

25.415

5.443

Externa l Projects

2.846

18.463

17.755

3.554

Admi n Ma cheo

0

25.122

27.290

(2.168)

Ba nki ng cos ts & Interes t

0

3.224

1.125

2.099

185.155

629.944

663.333

155.447

Totaal

Het saldo 1-1-2015 geeft het bedrag weer dat begin van het boekjaar op de bankrekening stond.
Vervolgens worden de inkomsten (‘Income’) in 2015 weergegeven per bestemming. De kolom ‘Expenses’
(uitgaven) geeft de overboekingen weer in het boekjaar 2015.
Het saldo is het resterende bedrag per bestemming ultimo 2015.

Macheo General
Gedurende het jaar komen we continue schrijnende situaties tegen, die niet binnen een programma zijn
begroot, maar waarbij de kinderen wel dringend hulp nodig hebben. Deze projecten vallen onder de
overige activiteiten van Macheo, de inkomsten en uitgaven worden geboekt op Macheo General.
Daarnaast ontvangen we continue donaties waar geen bestemming aan gekoppeld is. Dit stelt ons in staat
deze bedragen vrij te besteden binnen de doelstellingen van Macheo. Uit deze donaties vormen we ook
een reserve die ons in staat stelt het Kinderhuis een half jaar voort te zetten bij wegvallende
sponsorinkomsten. In 2015 is EUR 15.283 toegevoegd aan de algemene reserve uit onbestemde gelden.
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Het merendeel hiervan zijn opbrengsten van de Dam tot Dam loop 2015 die bestemd zijn voor
programma’s in 2016. Er is in 2015 gekozen om voor Macheo General te lopen in plaats van een specifiek
project, om zodoende meer vrijheid te hebben om eventuele gaten in de begroting te kunnen dichten.
EUR 380 is op basis van een bestuursbesluit onttrokken aan de algemene reserves voor een niet-gedekte
sponsorbijdrage aan een meisje binnen het Secondary School Program. De totale algemene reserve komt
hierdoor op EUR 80.268.

Primary School Program (PSP)
Het saldo op de openingsbalans is licht vertekend door onder andere een vooruit ontvangen bedrag van
de Dam tot Dam lopers in 2014. Dit bedrag van EUR 14.000 is in 2014 opgehaald, maar bestemd voor
programma’s in 2015. Het resterende eindsaldo (na aftrek van de Dam tot Dam overloop post van
EUR 14.000) betreft een tekort dat opgevangen kan worden door de opgebouwde algemene reserve.
Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de stijging van de algemene reserve voor het
merendeel is ontstaan door ontvangsten van de Dam tot Dam loop 2015 bestemd voor projecten in 2016.

Health
De activiteiten van dit programma laten zich goed beheersen in financiële zin: opschalen en afbouwen
gaat relatief eenvoudig en de kosten zijn goed voorspelbaar. De projecten binnen Health zijn dan ook
afgerond conform budget en aangevraagde gelden. De daling van het saldo op de eindbalans wordt
verklaard door een vooruit ontvangen bedrag in 2014. Daardoor lijkt het alsof er in 2015 meer is
uitgegeven dan er is binnengekomen, maar gelden zijn conform budget overgemaakt naar Kenia.

Savings Education
De reservering van EURO 21.655 ten behoeve van toekomstige (duurdere) vervolgopleidingen van de
kinderen in het Kinderhuis is gedurende 2015 niet verder opgebouwd en kent nog geen uitgaven in het
jaar 2015.

Specific Projects
Een groot deel van het saldo op jaareinde is bestemd voor een aantal kleinere specifieke projecten die in
2016 uitgevoerd zullen worden in lijn met de afspraken met de sponsoren. Vanwege capaciteitsgebrek in
Kenia zijn deze projecten niet meer in 2015 uitgevoerd, maar doorgeschoven naar 2016.
Een ander deel (EUR 4.701) is bestemd voor het sanitary pads (maandverband) project. Vanwege
stakingen van leraren waren er minder kinderen op school waardoor het geld niet volledig is uitgegeven.
Dit bedrag is, in overleg met de sponsor, naar 2016 doorgeschoven.
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Secondary School Program (SSP)
Alle bedragen die worden gedoneerd behoren toe aan een specifieke kind. Het saldo van EUR 5.404
betreft overlopende passiva: deze activiteiten/uitgaven moeten nog worden gedaan in 2016.

Macheo Children’s Home (MCH)
Voor de Home geldt dat de gelden in 2015 conform budget zijn overgemaakt naar Kenia en daar zijn
besteed. De hoeveelheid Keniaanse Shillings die hiervoor zijn verkregen, lagen door de stijging van de KES
iets meer dan begroot. De eindbalans laat dan ook een iets hoger saldo zien dan de begin balans. Dit saldo
zal mee worden genomen naar 2016.

Family Empowerment Program (FEP)
De goede financiële beheersbaarheid geldt ook voor het programma Family Empowerment. FEP is dan
ook uitgevoerd conform budget. In het eindsaldo van 2015 zit een vooruit ontvangen bedrag van
EUR 2.300 voor de verdere uitvoering van het programma in 2016.

External Projects
Deze post omvat donaties voor projecten (bijvoorbeeld safari’s) die door derde partijen in Kenia worden
uitgevoerd en één op één worden doorgestort. Het saldo ultimo boekjaar is daarmee een ‘nog door te
storten’ bedrag.

Macheo Admin
Macheo Admin is de support afdeling van Macheo die alle overige programma’s faciliteert en ondersteunt. Voor deze overheads zijn specifieke donoren gevonden. Voor Macheo Admin wordt niet meer
aangevraagd dan is binnengekomen. Wel kunnen er meer kosten gemaakt worden dan er funding
beschikbaar is. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een hogere energie rekening of het kapot gaan van een
computer. In het Keniaanse budget wordt het surplus van kosten wat niet wordt afgedekt door sponsoring
toegerekend aan de programma’s. Door onvoorziene omstandigheden kan er minder geld binnenkomen
dan gebudgetteerd, bijvoorbeeld door een sponsor die zijn/haar afspraken niet nakomt. Deze kosten
worden niet doorgerekend aan de programma’s, want dit valt buiten de budget verantwoordelijkheid van
de programma managers. Dit wordt dan ook ten laste gebracht van de algemene reserve. In 2015 zijn er
volgens budget gelden aangevraagd en zal het ontstane tekort van EUR 2.118 dus ten laste van de
algemene reserve worden gebracht.

Bankkosten, Rente
Het saldo van de ontvangen rente en bankkosten (EUR 2.285) van de bankrekeningen zal worden
toegevoegd aan het saldo ‘Macheo General’.
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Balans 2015
De begin- en eindbalans van Stichting Macheo Nederland zien er voor 2015 als volgt uit:

Bank hoofdrekening
Bank kindsponsorrekening
Bank Spaarrekening
Kas

Openingsbalans 2015
- Admin Macheo
- Macheo Children's Home
185.155 Outreach:
* Primary School Programme
* Health Program
* Secondary School Programme
* Family Empowerment

0
10.503
2.846
0

Obligation last year
Savings Education
Macheo General Reserve

21.655
65.414
185.155

Balans ultimo 2015
Admin Macheo
Macheo Children's Home
147.066 Outreach:
4.701
* Primary School Programme
3.680
* Health Program
* Secondary School Programme
* Family Empowerment

155.447
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46.950
24.550
5.404
3.833

Income Generating Projects
Specific projects
External Projects
Banking costs & interest

185.155

Bank hoofdrekening
Bank kindsponsorrekening
Bank Spaarrekening
Bank USD Account
PayPal
Kas

0
4.000

(2.168)
9.572
1.430
12.435
4.736
5.443

Income Generating Projects
Specific Projects
External Projects
Banking costs & Interest

0
16.372
3.554
2.099

Obligation last year
Savings Education
Macheo General Reserve

21.655
80.317
155.447

Vaststelling Jaarverslag 2015
Het bestuur heeft het Financieel Jaarverslag 2015 vastgesteld in juni 2016.

13

Mocht u vragen hebben over het jaarverslag 2015 van Stichting Macheo Nederland, dan kunt u contact
opnemen met één van de bestuursleden via:

Email: info@macheo.nl

Post:
Stichting Macheo Nederland
t.a.v. Lizet Friesen
Rotterdamse Rijweg 94
3042 AR Rotterdam

Mede namens de Keniaanse kinderen, hartelijk dank voor uw interesse in het Macheo Children’s Centre!

Namens Stichting Macheo Nederland,

Lizet Friesen

Voorzitter

Bert Tragter

Penningmeester

Annemieke Keizer

Secretaris

Arjan Helmer

Communicatie

Dorien de Boer

Marketing & Communicatie

Flip de Jong

Fondsenwerving

Vincent Meijer

Fondsenwerving

Freek Wessels

Financieel sparringpartner Macheo Kenia

Merel van Sommeren

Fondsenwerving
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