Stichting KOP
Jaarrekening 2013

Dit rapport is als volgt ingedeeld:
I. Algemeen;
II. Balans per 31 december 2013;
III. Exploitatierekening over 2013;
IV. Gefinancierde projecten in 2013.

I. Algemeen
In Kiandutu, de sloppenwijk van Thika, geeft KOP vanaf 2006 onderwijs aan kansarme
kinderen en investeert zij in de verbetering van de gezondheidszorg van de bewoners.
De schoolkinderen krijgen naast onderwijs twee maaltijden per dag, waardoor de
leerontwikkeling ook letterlijk wordt gevoed. Op het gebied van gezondheidszorg heeft KOP
verschillende projecten ontwikkeld, waaronder moeder/kind zorg, familyplanning,
voedingsproblemen bij ondervoede kinderen en worden door social workers huisbezoeken
afgelegd bij families in nood en bedlegerige mensen. We werken nauw samen met Macheo
Children´s Centre, een stichting met ondermeer een kinderhuis en verschillende
voedselprogramma’s op scholen in de omgeving van Thika. In nauwe afstemming met het
bestuur van stichting KOP zorgt zij voor de dagelijkse uitvoering van het project. Zij legt
hierover periodieke verantwoording af aan het bestuur van KOP. Minimaal twee keer per
jaar bezoekt het bestuur van stichting KOP de sloppenwijk op eigen kosten, om zo de
ontwikkelingen te volgen. Van nabij kennen we de nood van de bewoners, waaronder de
talloze verwaarloosde kinderen en alleenstaande moeders die in de sloppenwijk wonen. We
proberen ze een iets beter leven te bieden en hoop voor de toekomst!
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II. Balans (na resultaatverwerking)
ACTIVA

2013 in euro’s

2012 in euro’s

Liquide middelen:
ING-Bank, betaalrekening 3655057

1.738,-

5.674,73

ING-Bank, spaarrekening 3655057

34.044,-

29.539,23

Totaal activa

35.782,-

35.213,96

PASSIVA

2013 in euro’s

2012 in euro’s

Algemene middelen:

35.213,96

33.585,84

Exploitatieoverschot

568,04

1628,12

35.782,-

35.213,96

Totaal passiva

III. Exploitatierekening over 2013
Inkomsten
Maandelijkse donaties

2013 in euro’s

2012 in euro’s

7.416,10

7.232

Eenmalige donaties

9.463,-

11.527,50

Marktopbrengsten + kalenders

3.030,-

-

380,-

-

514,65

331,39

20.803,75

19.090,89

Project veilig bevallen
Rente opbrengsten

Totaal inkomsten

Uitgaven
Maandelijkse uitgaven in Kenia (zie toelichting)
Eenmalige uitgaven
Kosten deelname markten
Bankkosten
Totaal uitgaven

Exploitatieoverschot:

2013 in euro’s

2012 in euro’s

18.000,-

17.200,-

1.980,-

-

120,-

120,-

135,71

142,77

20.235,71

17.462,77

568,04

1.628,12

IV. Gefinancierde projecten in 2013
Projecten in Kenia:
Projecten

2013 in euro’s

2012 in euro’s

Education Empowerment

3.134,03

3.000,05

Child Nutrition

5.415,19

6.120,74

Home Based Care

3.546,93

3.870,81

Mother & Child Care

5.903,85

990,07

Psychological Health

-

2.948,26

Nog niet gespendeerde middelen

-

270,07

18.000,-

17.200,-

Totaal projecten

V. Overige gegevens 2013
Voorstel tot verwerking van het resultaat
In het jaar 2013 is een exploitatieresultaat behaald van € 568,04. Dit resultaat zal aan de
algemene middelen worden toegevoegd.
Gebeurtenissen na balansdatum
In januari 2014 heeft het bestuur van KOP besloten om een deel van de algemene middelen
aan te wenden voor schrijnende of bijzondere gevallen. Dit bedrag is vooralsnog gesteld op €
7.500 en zal in de jaarrekening 2014 apart worden gepresenteerd in de balans en
exploitatierekening.

