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Aan het bestuur van de  

 

Stichting Vrienden van Mikondo, 

P/a Secretaris Dhr. Dewes van Lohuizen 

Kon. Wilhelminalaan 37 

7415 KP Deventer 

 

Statutair doel 

Artikel 2:  

De stichting heeft als doel: het steunen van de inwoners van de wijk Mikondo van 

Kinshasa, hoofdstad van Congo, in het ontwikkelen van hun wijk.  

De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

 het luisteren naar- en helpen uitbouwen van de wensen van de inwoners van 

bedoelde wijk met betrekking tot onder andere een bibliotheek, een school en 

voedselprojecten;  

 het inzamelen van financiële middelen in Nederland om het werk vorm te 

kunnen geven; 

  alle andere wettige middelen. 

 

Bankrekening  

NL37 INGB 0009 3940 95 t.n.v. Vrienden van Mikondo, Deventer. 
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VERMOGEN 

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

a. subsidies en donaties; 

b. schenkingen, erfstellingen en legaten; 

c. alle andere verkrijgingen en baten. 

2. Het bestuur beslist over het aanvaarden van subsidies, donaties, schenkingen, 

erfstellingen en legaten. 

 

Namen bestuursleden  

In 2019 werd het bestuur gevormd door: 

Naam     Functietitel    

Henk Jan Olde Reuver of Briel  Voorzitter    

Dewes van Lohuizen   Secretaris / penningmeester  

Dinie van Lohuizen   Lid 

Alda Dassen    Lid (vanaf 1 oktober) 

 

Aldus opgemaakt te Deventer op 22 mei 2020. 

penningmeester (Stichting Vrienden van Mikondo te Deventer) 

  

Vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting 22 mei 2020. 
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Balans per 31 december 2019 

 

BALANS ultimo 2019 ultimo 2018 mutatie 

ACTIVA euro's euro's   

Banksaldo  €            22.045,25   €              6.848,49  €           15.196,76 

Bestaande leningen  €                           -     €                        -   €                          -  

totaal activa  €            22.045,25   €              6.848,49   €           15.196,76  

        

PASSIVA euro's euro's   

Eigen vermogen  €            22.045,25    €              6.848,49   €           15.196,76 

totaal passiva  €            22.045,25  €              6.848,49      
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Baten en lasten over 2019 

EXPLOITATIE   2019   2018 

BATEN euro's euro's  euro's euro's  

Particuliere giften    €         21.094,25    €         14.494,55  

Geoormerkte giften    €           1.500,00     €              900,00  

Periodieke giften    €              760,00     €           2.560,00  

Kerkelijke instanties  €         26.251,38    €         20.526,49    

 Morgenster Stichting  €           1.000,10       €                      -      

 Stg. Wereldwinkel Diever  €                     -     €              462,60    

 Stichting Hands & Feet  €                     -     €           2.850,00    

 Steenwijk Vereniging O.P.A.  €                     -      €           1.500,00    

Giften van instanties    €         27.251,48     €         25.339,09  

Verkoop bloembollen    €           4.041,00     €           4.451,50  

Diverse kleine acties    €              410,97     €              360,60  

Diverse verkoopacties    €              125,10     €              100,00  

LivBantu project 
 

 €         30.842,75 
  Ontvangen leningen    €                    -     €              900,00  

totaal baten    €         86.025,55     €         49.105,74  

     KOSTEN euro's euro's  euro's euro's  

Bijdrage onderwijs  €         26.130,29    €         26.311,89    

Gebouw, banken borden, waterleiding  €           4.067,18    €         11.219,55    

Ongevallen en ziektekosten  €              546,12     €           2.718,24    

Afdrachten en verzekeringen  €         19.097,90     €         14.532,15    

Kosten projectleider  €              194,29     €           2.600,34    

Totaal naar Mikondo    €         50.035,79    €         57.382,17  

Nav geoormerkte giften 
 

€               500,00 
  ARAMBE    €           1.100,40     €              992,37  

Kosten sponsorwerving    €                35,69     €                89,54  

Inkoop/kosten bloembollen    €           2.437,20     €           2.651,87  

Diverse uitgaven    €              124,75    €                      -    

Kantoor benodigdheden    €                43,52     €                57,59  

Reiskosten 
 

 €              780,00 
  Bankkosten    €           2.044,10     €           1.336,58  

LivBantu project 
 

 €         13.727,34 
  

Terug betaalde leningen    €                    -     €           1.000,00  

totaal kosten    €         70.828,79     €         63.510,12  

SALDO BATEN minus KOSTEN    €         15.196,76     €        -14.404,38 
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

 

Algemeen 

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 

waarde. 

    

Buitenlandse valuta-aankoop dollars (baten & lasten)  

Koersverschillen zijn direct toegerekend aan de projecten. 

   

Grondslagen van de resultaatbepaling 

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, 

uitgaande van historische kosten. 

 

Algemene toelichting 

De activiteiten van de stichting in dit verslagjaar worden beschreven en verantwoord in het 

separaat verschenen jaarverslag.  

 


