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Financiële informatie 

Werkwijze en kosten 

Eén bestuurslid van onze stichting verzorgd de boekhouding. Door twee onafhankelijke personen is 
de kascontrole uitgevoerd over het jaar 2013, hierbij zijn geen onvolkomenheden opgemerkt.  
 
Stichting Dufashanye vertrouwd erop dat de bestuursleden van de E.E.A.C. en het A.R.B. in Burundi 
de ontvangen gelden besteden aan de daarvoor bestemde projecten. Zij stelt hier tegenover dat er 
financiële en verhalende verslagen worden aangeleverd door de E.E.A.C.  en het A.R.B. 
De bestuursleden van stichting Dufashanye nemen op basis van vrijwilligheid deel aan de 
vergaderingen en acties die gehouden worden om geld in te zamelen. Kinderopvang Berend Botje 
stelt geheel belangeloos een conferentieruimte ter beschikking voor ons bestuur en de 
reisgroepleden.  

Fondsenwerving en acties 

In het jaar 2013 heeft stichting Dufashanye de volgende acties gevoerd om de projecten te kunnen 
financieren: 

- Werven van sponsors door middel mond tot mond reclame. 

- Verhuur als zwarte piet. 

- Hand- en spandiensten voor Kinderopvang Berend Botje. 

- Verspreiden van flyers en kerstkaarten met het verzoek om donaties. 

Doelbesteding 

In 2013 is een totaalbedrag van € 3.800 ,- overgemaakt naar de E.E.A.C. Waarvan € 3.050 voor het 
schoolkinderenproject, namelijk de eerste helft van het schooljaar 2013/2014 en € 750 aan het 
Tabithaproject. Dufashanye heeft 80 (weduw)vrouwen geholpen een onderneming op te starten, 20 
daarvan hadden een succesvolle marktkraam op de markt in Bujumbura. Deze markthal is afgebrand. 
Dufashanye besloot eenmalig een bedrag van € 750 aan hen te schenken. 

Uitvoeringskosten 

De bestuursleden van stichting Dufashanye werken allen op vrijwillige basis. In december is besloten 
om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan de bestuursleden, waarop zij hebben besloten deze 
vergoeding als gift terug te geven aan de Stichting. 
Op de jaarrekening zijn bestuurskosten vermeld, wat bestaat uit administratiekosten en declaraties 
van bestuursleden (o.a. postzegels, enveloppen en papier). Voor het eerst in het bestaan van 
stichting Dufashanye heeft het bestuur geld uitgegeven aan trainingen, waaronder het traject via 
stichting Intent en de ondernemerscursus van het NHA. Ook deze kosten zijn vermeld bij 
bestuurskosten. De vermeldde rekeningkosten betreffen de transactiekosten naar de E.E.A.C. in 
Burundi. Daarnaast hebben wij kosten gemaakt voor PR activiteiten (flyers, nieuwsbrieven, 
domeinnaam en onderhoudskosten voor de website).  

Het vermogen van stichting Dufashanye 

Stichting Dufashanye heeft in principe geen eigen vermogen. De giften die binnenkomen worden 
zodra een project begint, overgemaakt naar de rekening van de E.E.A.C. of het A.R.B. in Burundi. 
Giften die niet gespecificeerd op de rekening van stichting Dufashanye binnenkomen worden 
verdeeld over de verschillende doelen die de stichting zich heeft gesteld. Giften die op langere 
termijn worden uitgegeven worden overgeschreven naar de spaarrekening van stichting Dufashanye. 
De rente van het uitstaande bedrag was in 2013 € 263,44. 
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Bijlagen: financieel jaarverslag 

Jaarrekening 2013 stichting Dufashanye 
 

    Beginbalans Dufashanye 2013 
 

  Debet    Credit    

Girorekening €     235,82  Kapitaal   €    235,82 
Spaarrekening € 12343,82  Reservering Tabitha project   € 11541,61 
  

 
 Reservering Project Rweza   €     802,61 

  

Reservering Project Family 
Based Rehabilitation €   - 

  
  

  

Totaal € 12579,64  Totaal   € 12579,64 

    Resultatenrekening van 01-01-2013 t/m 31-12-2013 
 

    Inkomsten 
   Giften  €  1450,00 

  School €  2062,00 
  Tabitha €      -    
  Boeken   €     27,50 

Project FBR  €  700,00 
  

  Markten  €       - 
  Girorekening  € 2435,82 
  

  

 
 

 Uitgaven 
   Schoolproject 
 

 € 3050,00 
 Tabitha 

 
 €   750,00 

 Project school Rweza 
 

 €   - 
 Markten 

 
 €   -     

 PR-kosten 
 

 €  233,22 
 Bestuurskosten 

 
 €  849,90 

 Rekeningkosten 
 

 €  109,48 
  

   
    Eindbalans Dufashanye 2013 

  Debet    Credit    

Girorekening  €    1682,72   Kapitaal   €   982,72 
Spaarrekening  € 10407,26  Reservering Tabitha-project 1  € 9605,05 
     Reservering Project Rweza   €   802,21 

  

Reservering Project Family 
Based Rehabilitation €    700,00 

      
 Totaal  € 12089,98  Totaal   € 12089,98 

 

 

                                                 
1
 Eind 2013 is besloten om de reserveringspost Tabitha-project in 2014 te veranderen in reservering 

schoolkinderenproject.  


