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Financieel jaarverslag 2017 

van 

Stichting Werkplaats voor de Wereld 

in Culemborg 

 

Datum:  11 februari 2018 

 

Hierbij bied ik u het Financieel Verslag aan over het jaar 2017 van Stichting Werkplaats voor de 

Wereld, gevestigd te Culemborg. 

 

Inhoud: 

1- Balans 

2- Resultatenrekening 

3- Toelichting op de Balans en Resultatenrekening 

4- Begroting 2018 

 

J. Spreeuw 

Penningmeester Stichting Werkplaats voor de Wereld 
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Balans 

 

Activa      31-12-2017   31-12-2016 

   

Liquide middelen 

Betaalrekening Rabobank   €    1.071,21   €    2.125,95  

Spaarrekening Rabobank   €  46.671,78   €  56.358,38 

Kas      €        500,00   €        500,00 

   

Totaal activa     €  48.242,99   €  58.984,33 

   

 

 

Passiva     31-12-2017   31-12-2016 

   

Eigen vermogen 

Voorzieningen voor projecten  €  48.242,99   €  58.984,33 

   

Totaal passiva     € 48.242,99   €  58.984,33 
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Resultatenrekening 

 

Baten       2017   2016 

 

Inzamelacties      €   1.838,38  €   4.239,52 

Vaste donateurs     €   6.297,28  €   5.082,28 

Giften       €   4.869,10  €   5.951,96 

Verkoop zelfgemaakte artikelen (werkplaats) €   8.569,03     €   8.940,70 

Rente       €        97,40  €       281,66 

 

Totaal baten      €  21.671,19  €  24.496,12 

 

 

Lasten      2017   2016 

 

Administratieve kosten    €       222,14  €       319,66 

Folders         €       500,00 

Notaris      €       397,50 

Projecten      €  31.792,89  €  24.475,11 

 

Totaal lasten      €  32.412,53  €  25.294,77 

_____________________________________________________________________ 

 

Resultaat              - €    10.741,34            - €        798,65  
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Toelichting op de Balans en Resultatenrekening 

 

Voorzieningen voor projecten per 31-12-2016       €  58.984,33 

Resultaat boekjaar 2017                        - €   10.741,34  

Voorzieningen voor projecten per 31-12-2017       €  48.242,99 

 

Baten 

Inzamelacties 

Acties van schoolkinderen       €    722,79 

Fietstocht         €    740,00 

Acties van derden         

(giftenpot, collecte, verkoop zelfgemaakte jam)    €    375,59 

Totaal inzamelacties        €  1.838,38 

 

Verkoop zelfgemaakte artikelen (werkplaats) 

Hierin is tevens opgenomen de verhuur van de midgetgolfbaan. 

 

Lasten  

Administratieve kosten:  

Dit zijn de kosten van de bankrekeningen en de kosten van de website. Deze werden steeds 

voldaan uit de ontvangen rente in het betreffende jaar. Vanwege de aanhoudende lage 

rentestand kunnen de administratieve kosten hier de laatste twee jaren niet meer volledig 

door gedekt worden.  

In de voorliggende jaren is de rente dermate hoog geweest dat er nog voldoende buffer 

aanwezig is om de kosten uit eigen middelen op te vangen. De stichting kan nog steeds de 

garantie geven dat 100% van alle ingezamelde gelden terecht komt bij de mensen in 

Tanzania.  

 



Financieel jaarverslag 2017 – Stichting Werkplaats voor de Wereld Pagina 5 
 

Om deze garantie ook in de toekomst te kunnen blijven geven, hebben we een donateur 

gevonden die vanaf 01-01-2018 de administratieve kosten draagt. Deze donatie zal worden 

opgenomen in de journaalpost “Giften”.      

 

Notaris: 

Dit zijn de kosten voor de wijziging van de naam van de stichting en voor aanpassingen in de 

statuten. Deze aanpassingen waren vanwege gewijzigde regelgeving en ANBI voorwaarden 

noodzakelijk. Wij hebben een sponsor bereid gevonden om deze specifieke kosten te 

financieren. Deze donatie is opgenomen in de journaalpost “Giften”. 

 

Projecten: 

In 2017 is een bedrag van € 31.792,89 besteed aan de volgende projecten: 

€ 19.828,00 voor het project African Benedictine Sisters St. Gertrud klooster “Imiliwaha” in 

Njombe, Tanzania. In samenwerking met Betuwe Wereldwijd/ Tools4Change en de 

gemeente Culemborg. Uitbreiding van het aantal beroepsopleidingen en het inzamelen, 

renoveren, gebruiksklaar maken en verschepen van gereedschapsets die elke leerling 

meekrijgt na het voltooien van de opleiding. 

€ 11.918,00 voor het project Vocational Training Center For Disabled Youth in Mbeya, 

Tanzania. Renovatie van het schoolgebouw waarvan de stichting ruim 25 jaar geleden de 

bouw financieel heeft mogelijk gemaakt. Het geld wordt besteed aan nieuwe tegelvloeren, 

pleisterwerk, vervanging van het sanitair en reparaties aan het dak. 

€ 46,89 nabetaling aan Stichting Wilde Ganzen voor het project van de bouw van een 

basisschool op de campus van de Anwarite Secundary and Vocational School in Makoka, Dar 

es Salaam, Tanzania.         
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Begroting 2018 

 

Saldo per 01-01-2018:        €  48.242,99 

 

Beoogde inkomsten: (Baten) 

Inzamelacties     €  1.500,00 

Vaste donateurs    €  6.000,00 

Giften      €  3.500,00 

Verkoop zelfgemaakte artikelen  €  6.500,00 

Rente      €     100,00 

Sponsor voor administratieve kosten  €     250,00 

Totaal baten:         €  17.850,00 +

  

 

Beoogde uitgaven: (Lasten) 

Administratieve kosten     €       250,00 

Projecten     €  40.000,00 

Totaal lasten:         €  40.250,00 - 

 

Saldo per 31-12-2018:        €  25.842,99    

 

 

 

De € 40.000,00 voor beoogde uitgaven aan projecten, bestaat uit:  

Laatste fase bouw basisschool Makoka   € 20.000,00 

Tweede deel renovatie gehandicapten school Mbeya € 10.000,00 

Bouw en inrichting bibliotheek meisjesschool Mbeya € 10.000,00  


