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Onderwerp: Jaarrekening 2018

Hierbij treft u de jaarrekening aan van Stichting Manneka Nederland over 2018

Het resultaat was als volgt:

Overzicht van de Activa en Passiva:

Korte toelichting: 

In vergelijking met het voorgaande jaar is er een duidelijke toename in zowel de inkomsten als de 
uitgaven. Omdat er vooral aan het einde van het jaar veel giften worden ontvangen (die niet meer 
uitgegeven kunnen worden) zijn er de nodige reserveringen gemaakt voor het komende jaar. In 2018
is er ook een begin gemaakt met het invoeren van een Noodfonds dat gebruikt kan worden als er 
een acute noodsituatie dreigt of optreedt. 

De inleg in dit noodfonds heeft tot gevolg dat 2018 met een verlies van 4163 Euro wordt afgesloten.

ACTIVA 2018 2017

Spaarrekening € 20.500 € 20.500

Bankrekening € 37.845 € 17.899

Privé lening lange termijn (tegoed) € 2.825 € 2.825

Tegoed bij zendingscommissie € 2 € 1.480

€ 721 € 724

€ 335 € 112

Contanten € 500 € 0

Lening korte termijn (geleend) € 0 € 1.588-

Overlopende activa € 3.360
TOTAAL ACTIVA € 66.088 € 41.952

PASSIVA 2018 2017

Resultaat voorgaande jaren € 39.952 € 26.247

Winst en verlies € 4.163- € 13.705

Reservering/afschrijving auto € 3.300 € 2.000

Reservering WASH projecten € 17.000

Reservering transportkosten € 5.000

Noodfonds € 5.000
TOTAAL PASSIVA € 66.089 € 41.952

Tegoed bij PayPal
Tegoed bij iDeal (Sisow)
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Korte toelichting op de baten:

In 2018 zijn er extra inspanningen gedaan om meer inkomsten voor WASH, jeugd- en ouderenzorg 
te genereren bij (niet-particuliere) instellingen. Dit is gelukt en verklaart grotendeels de toename in 
inkomsten. Maar ook de (structurele) giften van particulieren zijn in 2018 toegenomen.  

Overzicht van de Baten en Lasten:

LASTEN 2018 2017

Provisie geldtransfer € 1.945 € 712

WASH uitgaven € 47.253 € 15.777-

Organisatiekosten € 12.109 € 86.525

Bedrijfsvoering Liberia € 36.351

Huishouding € 6.300 € 3.013

Transportkosten € 6.300 € 12.231

Incidentele kosten/onvoorzien € 53 € 779

€ 14.519

Onderwijs € 5.417

Touwpompprojecten € 17.656

Ouderen en gezondheidszorg € 5.730
TOTAAL LASTEN € 153.633 € 87.483

BATEN 2018 2017

WASH € 48.306 € 17.325

Huishouding € 5.899 € 2.108

Bijdrage transportkosten € 25.000

Algemene giften € 59.398 € 30.419

Jeugdprogramma's € 14.329 € 10.028

Onderwijs € 6.170 € 4.602

Ouderen en gezondheidszorg € 7.268 € 3.706

Touwpompprojecten € 8.100 € 8.000

TOTAAL BATEN € 149.470 € 101.188

TOTAAL LASTEN € 153.633 € 87.483

Winst en verlies € 4.163- € 13.705

Kinder- en Jeugdwerk
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Korte toelichting op de lasten:

Stichting Manneka Nederland heeft vrijwel geen interne kosten en zodoende wordt het meeste geld 
doorgesluisd naar Liberia of besteedt volgens de doelstelling. Vanaf 2018 is er een betere 
terugkoppeling op de besteding van de middelen in Liberia zodat we nu ook de verdeling van de 
uitgaven beter kunnen laten zien. 

Het meeste geld is dit jaar uitgegeven aan de WASH activiteiten. Hetzij via het uitvoeren van 
projecten in Liberia, hetzij als reservering voor het uitvoeren van projecten in 2019.

Veel werk in Liberia wordt uitgevoerd op projectbasis en wordt gefinancierd door in Nederland 
verkregen fondsen. Het streven is dan ook dat inkomsten en uitgaven voor deze projecten in 
evenwicht is. Omdat het giftenverloop grillig is moeten we soms ontvangen gelden als reservering 
opnemen om dan te worden besteed in het volgende jaar. Zo worden waterputten bijvoorbeeld in het
voorjaar gegraven als de grondwaterstand het laagst is.

Het eerder genoemde Noodfonds is nieuw in het overzicht. Dit Noodfonds is bedoeld om in 
noodgevallen de middelen ter beschikking te hebben om die het hoofd te bieden. Afhankelijk van 
het jaarresultaat en de situatie in Liberia zal dit fonds stapsgewijs worden vergroot naar circa 30-
35.000 EUR.




