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Stichting Vrienden van Mikumi: verkorte jaarrekening 2018 
 
 
 
A.  Balans per 31 december 2018 
       
activa 31-12-2018 31-12-2017  passiva 31-12-2018 31-12-2017 

        
 EUR EUR   EUR EUR 
       
liquide middelen 239.385 216.434  vermogen met bestemming:   
    1.  educatief fonds 77.694 71.283 
    2.  bouwfonds 152.677 135.897 
    3.  project tandheelkunde 978 978 
    4.  anaesthesiologie 1.571 1.571 
    5.  project zelfredzaamheid 3.000 3.000 

     235.920 212.729 
       
    vermogen ter vrije bestemming 3.620 4.272 

    eigen vermogen 239.540 217.001 
       
vorderingen 10.155 18.167  schulden 10.000 17.600 

 249.540 234.601   249.540 234.601 
    

 
 
B.  Resultatenrekening 2018 
 
   EUR    EUR 
opbrengsten    
inkomsten met bestemming:    

 educatief fonds:   a. child support 34.075   

                                                             b.  opleidingen 1.100   
                                  c.  educatief fonds algemeen 13.500   

 48.675   

 bouwfonds:          a. bouw school                                                          16.480    

                             b. algemeen                                                                   300    
 16.780   
inkomsten zonder bestemming (waaronder bijdragen voor verblijf) 3.352   

   68.807 
    
kosten    
uitgaven naar bestemming:    

 educatief fonds:   a. child support 38.730   

                                                 b. opleidingen 3.534   

 42.264   
kosten containertransport 589   
guesthouse 338   
overige uitgaven (administratiekosten; kosten bank; koersverlies) 3.077   

   46.268 

positief resultaat 2018   22.539 

  



 
 
C.  Toelichting op enkele posten van de jaarrekening 2018 
 
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 kunnen de middelen van het fonds 
per 31 december 2018 als volgt worden uitgesplitst over de verschillende projecten: 

   EUR 
  

 child support 33.121 

 opleidingen (scholing en upgrading van medewerkers ziekenhuis Mikumi) 0 

 educatief fonds algemeen 42.429 

 upgrading Mikumi secondary school 2.144 

 77.694 
  

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 werd in 2015 nagenoeg voltooid. Inmiddels 
is het initiatief genomen om tot de bouw van een school voor verpleegkundigen en verloskundigen te 
komen. De bouw zal in de zomer van 2019 starten. De middelen van het bouwfonds zijn per 31 december 
2018 globaal uit te splitsen over de volgende projecten: 
 EUR 
  

 afwerking bouw en inrichting maternity 11.966 

 bestemd voor de bouw van de school en aanschaf inrichting en leermiddelen 140.711 

 152.677 
  
 
 
D.  Activiteiten 2018 
 
Voor een verslag van de verschillende activiteiten van de stichting wordt verwezen naar de 
nieuwsbrieven, die op deze website te vinden zijn onder de rubriek "Nieuws". 
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