
Financieel jaarverslag Stichting Kebebush. 2012 en 2013

 

 

Stichting Kebebush is opgericht in 2012  . 

Het doel van de stichting is het oprichten van een kindertehuis in Addis Abeba, Ethiopië. 

 

Wij willen door middel van scholing en dagelijkse verzorging van kinderen zorgen dat zij een betere toekomst krijgen. Het is 

algemeen bekend dat de basis van een betere toekomst scholing is. Want zonder scholing is de kans om in de armoede te 

belanden erg groot. Hiermee neemt ook de levensverwachting af. Wij willen daarom onze kinderen (en uiteindelijk hun 

kinderen) helpen aan een betere toekomst. 

De financiële middelen die hiervoor nodig zijn krijgen wij door middel van donaties van een vaste groep donateurs. 

Daarnaast ontvangen wij ook diverse donaties via fondsenwerving en incidentele donaties van particulieren en bedrijven 

die onze stichting een warm hart toedragen. 

Ook organiseren wij zelf acties om extra geld binnen te krijgen. Denk hierbij aan verkoop van spullen op rommelmarkten, 

verkoop van onze eigen “Kebebush-wijn” en sponsorlopen. 

 

Dit jaarverslag bevat de financiële gegevens over het jaar 2012 en 2013. 

Rede hiervoor is dat wij eind november 2012 actief gestart zijn met de stichting en het werven van gelden. 

Tijdens ons openingsfeest hebben zich een groot deel van de vaste donateurs aangemeld maar ook hebben zich 

particulieren en bedrijven geroepen gevoeld onze stichting financieel te steunen. 

Daarnaast hebben wij een bijdrage van de PCI Hillegom  ontvangen. 

In 2012 hebben we naast de notariskosten voor oprichting van de stichting de meeste kosten uitgegeven aan de huur en 

inrichting van ons huis in Ethiopië.  

Sosina Hailu, onze steun en toeverlaat in Ethiopië, heeft het huis kunnen inrichten zodat  snel de eerste kinderen 

opgevangen konden worden. 

Begin 2013 zijn de eerste kinderen in ons huis gekomen. De kinderen zijn in september naar school gegaan.  De kosten voor 

school, boodschappen, electra, water etc. betaalt Sosina van de bijdrage die zij maandelijks van ons in de vorm van salaris 

ontvangt.  

In september is Sosina met de kinderen verhuist naar een andere woning. Deze verhuizing heeft helaas voor een lichte 

verhoging van de huurkosten gezorgd. De huur is vooruitbetaald tot en met maart 2014. 

 

De gemaakte kosten die op de winst- en verliesrekening vermeld staan zijn kosten voor het huren van een marktkraam voor 

de rommelmarkt, kosten voor de versiering voor het openingsfeest/wijnproeverij en de aankoop van onze eigen Kebebush-

wijn. De verkoop-opbrengst van de spullen op de rommelmarkt en  van de wijn zijn opgenomen in de post 

giften,rommelmarkt, sponsorkliks.  

*De kosten voor vliegtickets zijn door de stichting betaald. Anita en John Pijpers hebben hiervoor eenzelfde bedrag 

gedoneerd aan de stichting.  

 

 

Balans  2012      

       
Activa    Passiva   

Rekening Beschrijving Opening Saldo Rekening Beschrijving Opening 

        
1020 Bankrekening € 0,00  € 358,78      



        
1040 Spaarrekening € 0,00  € 6.500,00      

        

 Verlies  € 0,00   Winst € 6.858,78  

        

 Totaal activa  € 6.858,78  
 Totaal 
passiva -€ 6.858,78  

 Balans  € 0,00      

       

 

 
 
       

Winst- & Verliesrekening 2012     

      
Uitgaven   Inkomsten   

Rekening Beschrijving Saldo Rekening Beschrijving Saldo 

3000 betaling aan kindertehuis -€ 4.200,00  4000 eenmalige donatie € 3.149,15  

3100 Ticket Ethopie* -€ 2.582,32  4100 vaste donaties € 848,50  

3110 Notariskosten -€ 374,85  4200 giften € 3.033,90  

3120 Huur huis Ethopie -€ 2.136,50  4300 Donatie Anita en John € 9.293,67  

3240 Kosten -€ 138,20      
3290 Reclame -€ 34,57      

       

 Totaal uitgaven -€ 9.466,44    Totaal inkomsten € 16.325,22  

 Voorraad € 0,00      

 Winst/verlies van W&V Rekening € 6.858,78      

 

 

Balans  2013       

        

Activa    Passiva    

Rekening Beschrijving Opening Saldo Rekening Beschrijving Opening Saldo 

         

1020 Bankrekening € 0,00  € 558,56  2120 Beginkapitaal € 0,00  -€ 6.869,18  

         

1040 Spaarrekening € 0,00  € 9.406,21       

        

 Verlies  € 0,00    Winst  -€ 3.095,59  

          

 Totaal activa  € 9.964,77    Totaal passiva  -€ 9.964,77  

        

 Balans (moet 0 zijn!!) € 0,00       

 

Winst- & Verliesrekening 2013     

      

Uitgaven   Inkomsten   

Rekening Beschrijving Saldo Rekening Beschrijving Saldo 

   4000 eenmalige donatie € 6.385,66  

3100 Salarissen -€ 3.600,00  4100 vaste donaties € 7.036,25  

3200 Huur -€ 6.600,00  4200 giften/rommelmarkt/sponsorkliks € 4.924,94  

3230 Tickets* -€ 4.249,99  4300 rente spaarrekening € 6,21  

3240 Kosten -€ 433,79      

3310 Bankkosten -€ 373,69      

       

 Totaal uitgaven -€ 15.257,47    Totaal inkomsten € 18.353,06  

 Voorraad € 0,00      

 

Winst/verlies van W&V 
Rekening € 3.095,59      

 

 



        

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


