
 

FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING 

KONDANANIE NEDERLAND 2014 
 
In 2014 bedroegen de inkomsten €11.433,- waarvan €7.443,- van vaste donateurs. De 
overige inkomsten zijn te verdelen in diverse acties en giften zoals giften van 

instellingen €500, giften van particulieren €1.970 en inzamelingsacties €1.315,-, wat een 
totaal aan giften heeft gegenereerd van €11.228,-.  

 
In 2014 hebben we als stichting helaas zelf geen acties kunnen uitvoeren als gevolg van 
onderbezetting in het bestuur. We hebben echter wel via donaties ondersteuning in 

Malawi kunnen verrichten. Er is een nieuw huis voor de oudere jongens op Kondanani 
gebouwd. Wij hebben hier €20.029,- voor gedoneerd. Voor de revalidatie kliniek hebben 

we een kindvriendelijke speeltuin gekocht voor €1.180,- en we hebben €2.718- 
uitgegeven aan salariskosten voor een rehabilitation technician (Malawiaanse 
fysiotherapeut).  

 
Het bestuur van Kondanani heeft in 2014 €1.051,- uitgegeven aan indirecte kosten. 

Deze kosten bestaan uit bankkosten €367,-, de organisatie van een bestuursdag en 
afscheidsetentje van één van de bestuursleden na 12,5 jaar 568,- en de 
onderhoudskosten voor de website €55,- vooral. Het percentage indirect 1.64% is ook 

dit jaar weer bijzonder laag te noemen , zeker in vergelijking met 2012 en 2013, 
respectievelijk 3,25% naar 3,68%. Het lage percentage in 2014 is het gevolg van de niet 

uitgevoerde acties van het bestuur zoals de Heldenrace en Kondananidag. Hierbij is het 
goed om op te merken dat veel kosten door het bestuur uit eigen middelen betaald 
worden en niet gedeclareerd worden. Desondanks blijven we weer beneden de norm van 

het CBF van 25%. 
 

CBF Norm:  

Aan kosten fondsenwerving heeft het CBF de norm van 25% gesteld. Dit 
betekent dat, wil men in aanmerking komen voor het keurmerk, niet meer dan 
25 eurocent mag worden uitgegeven om een euro binnen te krijgen. 

 

Balans   

Balans 2014
Inkomsten Uitgaven

totaal saldo 2013 € 52.661,20 projecten (direct) € 23.926,90

Inkomsten € 11.432,91 indirect € 1.051,18

subtotaal € 24.978,08

saldo 2014 € 39.116,03

Totaal € 64.094,11 Totaal € 64.094,11

percentage indirect 1,64%  
 

  



62.32.46.597

saldo 2013 € 15.755,14 Donaties  RehabClinic € 1.180,40

Donaties Kondanani Malawi € 20.028,50

subtotaal direct € 21.208,90

donateurs € 7.443,00

giften € 2.470,00 indirect € 1.034,46

wervingsactie € 1.314,62

subtotaal € 11.227,62 subtotaal € 22.243,36

saldo 2014 € 4.739,40

Totaal € 26.982,76 Totaal € 26.982,76

percentage indirect 3,83%  
 
44.72.93.893

saldo 2013 € 16.906,06 Donaties  RehabClinic € 2.718,00

Donaties Kondanani Malawi € 0,00

subtotaal direct € 2.718,00

indirect € 16,72

subtotaal € 0,00 subtotaal € 2.734,72

saldo 2014 € 14.171,34

Totaal € 16.906,06 Totaal € 16.906,06

percentage indirect 0,10%  
 
49 77 22 577 (spaarrekening)

saldo 2013 € 20.000,00

subtotaal direct € 0,00

rente € 205,29

subtotaal € 205,29 subtotaal € 0,00

saldo 2014 € 20.205,29

Totaal € 20.205,29 Totaal € 20.205,29

percentage indirect 0,00%  
 

totaal alle rekeningen

totaal inkomsten € 11.432,91 totaal uitgaven € 24.978,08

totaal saldo 2014 € 39.116,03

Totaal € 44.065,61 Totaal € 64.094,11  
 
 


