
Stichting Vrienden van Mikumi: verkorte jaarrekening 2014 
 
 
A.  Balans per 31 december 2014 
       
ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013  PASSIVA 31-12-2014 31-12-2013 

        
 EUR EUR   EUR EUR 
       
bank 97.202 106.949  vermogen met bestemming:   
    1.  educatief fonds 55.031 46.155 
    2.  bouwfonds 49.855 58.595 
    3.  project tandheelkunde 4.439 1.264 
    4.  project zelfredzaamheid 3.000 3.000 
    5.  anaesthesiologie 1.211 1.100 

     113.536 110.114 
       
    vermogen ter vrije bestemming -/-2.621 -/-3.087 

    eigen vermogen 110.915 107.027 
       
vorderingen 60.713 65.078  schulden 47.000 65.000 

 157.915 172.027   157.915 172.027 
    
    

 
B.  Resultatenrekening 2014 
 
   EUR    EUR 
inkomsten    
inkomsten met bestemming:    

 educatief fonds:   a. child support 34.311   

                                                             b.  opleidingen 6.620   
                                               c.  secondary school 1.000   

 41.931   

 bouw school 4.114   

 project tandheelkunde 3.175    

 anaesthesie 111   

 49.331   
inkomsten zonder bestemming 796   

   50.127 
    
uitgaven    
uitgaven naar bestemming:    

 educatief fonds:   a. child support 25.000   

                                                 b. opleidingen 8.055   

 33.055   

 bouw maternity 12.854   

 45.909   
overige uitgaven (administratiekosten; kosten bank) 330   

   46.239 

positief resultaat 2014   3.888 



 
C.  Toelichting op enkele posten van de jaarrekening 2014 
 
educatief fonds 
Mede op verzoek van Cordaid is in 2014 een educatief fonds opgezet waaronder diverse 
onderwijsprojecten vallen. Administratief wordt binnen het fonds rekening gehouden met de bestemming 
die donoren en sponsoren aan hun bijdragen wensen te geven. Aldus zijn de middelen van het fonds per 
31 december 2014 als volgt uit te splitsen over de verschillende projecten: 

   EUR 
  

 child support 39.613 

 opleidingen (scholing en upgrading van medewerkers ziekenhuis Mikumi) 1.418 

 educatief fonds algemeen 13.000 

 upgrading Mikumi secondary school 1.000 

 55.031 
  

bouwfonds 
Het project bouw zag aanvankelijk op de aanbouw van een verloskundige vleugel (maternity) aan het 
ziekenhuis in Mikumi. De bouw en inrichting van de maternity was per eind 2014 nagenoeg voltooid. 
Inmiddels is het initiatief genomen om tot de bouw van een school voor verpleegkundigen en 
verloskundigen te komen. De middelen van het bouwfonds zijn per 31 december 2014 globaal uit te 
splitsen over de volgende projecten: 
 EUR 
  

 afwerking bouw en inrichting maternity (schatting) 15.000 

 bestemd voor de bouw van de school (restant) 34.855 

 49.855 
  
vermogen ter vrije bestemming 
Bij de start van de stichting in 2012 heeft zij de verplichting op zich genomen om de kosten van de 
verzending van een container met hulpgoederen naar Mikumi te betalen. Op de middelen van de stichting 
rustte echter voor het grootste deel een bestedingsbestemming ter zake van het child support project. Dit 
heeft geleid tot een negatieve post "vermogen ter vrije bestemming". Het negatieve bedrag wordt 
geleidelijk aan ingelopen. 

  

 


