
Financieel jaarverslag van de stichting H.E.L.P. Gambian 
Children (HGC), boekjaar 2021 
 

Inleiding 
 
De Coronacrisis heeft natuurlijk ook de financiële situatie van de Stichting niet onberoerd gelaten. 
Een deel van de donateurs lijkt hun prioriteiten verlegd te hebben en de Dalton Sponsor Loop werd 
wederom afgelast, waardoor we een behoorlijke veer moesten laten. Vanwege de lockdown, die een 
deel van het jaar de deuren van de school dicht hield, hadden we wat minder kosten in de Big Tree 
Nursery voor pap en leermiddelen, maar het overgrote deel van de kosten, de salarissen, liepen 
gewoon door. Een uitzonderlijke gift aan het einde van het jaar liet uiteindelijk de financiële wijzer 
positief uitslaan. 
Doordat we onze werkzaamheden merendeels in de handen van het Gambian Management Team 
hebben gelegd, is onze financiële boekhouding veel eenvoudiger geworden. Alle plaatselijke 
betalingen, zoals de salarissen en uitgaven voor leermiddelen, de pap en het onderhoud van het 
gebouw, worden door het GMT verricht. Om er zeker van te zijn, dat het geld van onze donoren goed 
besteed wordt is een strikte controle van de boekhouding van het GMT, voor zover dat de 
activiteiten ten behoeve van de BTN betreft, van het grootste belang. Doordat Corona ons weerhield 
Gambia te bezoeken, was een grondige audit van de financiële boekhouding over 2020 in 2021 niet 
mogelijk. De opgestuurde betalingsbewijzen waren niet altijd even duidelijk. Echter, de geldstroom 
laat geen uitzonderlijk patroon zien en de audit van 2019 in  februari 2020 overtuigde ons van de 
waarachtigheid waarmee de door ons ter beschikking gestelde middelen waren aangewend. 
 

Baten en Lasten 
 
Zijn de inkomsten van particuliere donateur en instellingen/bedrijven is, mede door een 
uitzonderlijke donatie, in 2021 met € 3.888,00 gestegen ten opzicht van die van 2020.  
Omdat er in 2021 geen bijzondere uitgaven zijn gedaan aan onderhoud en reparatie en dergelijke, 
kon de bijdrage aan het GMT beperkt blijven tot € 6.055,56 (was in 2020 € 8.639,81).  
Als gevolg van het voorgaande hebben we het resultaat ten opzichte van 2020 met € 6.166.84 
kunnen verbeteren en een exploitatieoverschot van € 4.760,18 kunnen boeken, een bedrag dat aan 
de reserves kan worden toegevoegd. 
 

Balans 
 

Activa 
De waarde van de verzamelde activa bedraagt aan het einde van het boekjaar € 45.463,81 en is 
daarmee met € 4.758,88 gestegen. Het exploitatieoverschot over 2021 bedroeg € 4.760,18. Het 
verschil van € 1,30 wordt veroorzaakt door valutawijzigingen op onze Dalasi-rekeningen en zal ten 
laste van het Eigen Vermogen worden gelegd. 
De ‘Kas NL’ bedraagt - € 6,95; een negatief bedrag dus. Dit betekent dat de kashouder dit bedrag 
moet aanvullen. 
 
Naast de spaar- en betaalrekeningen van de Van Lanschotbank staan er ook nog twee rekeningen 
van de Trust Bank op de balans. Dat was handig toen we zelf nog veel transacties in Gambia 
uitvoerden. Omdat de Trust-rekeningen nu overbodig zijn geworden en de tegoeden in Gambiaanse 
dalasi staan, hebben we besloten deze rekeningen te beëindigen. Dat is een complexe 
aangelegenheid om dat in Gambia voor elkaar te krijgen, maar naar verwachting zal de afronding 
ervan dit jaar plaatsvinden. Ook de post “Kas Kira” zal beëindigd worden. 
 

 



Passiva 
 
De reserveringen “toekomstige salarissen” en “toekomstig onderhoud” zullen van de balans 
verdwijnen. 
Voorstel is om een bedrag voor de stabiliteit te reserveren, waaruit de exploitatie van de Big Tree 
Nursery vier jaar bekostigd kan worden, op dit moment € 32.000,-. 
Overschotten kunnen voor nieuwe activiteiten worden aangewend. Zodra er aanspraak op het fonds 
gemaakt moet worden, moeten we intensief op zoek gaan naar additionele inkomsten. 
 
 
Rienk Bijlsma, 
Penningmeester 
 
  



Baten en Lasten 2021 
 

Baten 2021  Lasten 2021  
100   Inkomsten Particuliere 
donateurs € 10.315,00 203   Bankkosten Van Lanschot € 106,64 

110   Inkomsten Instellingen € 535,00 211   Trust Bank GMT € 6.055,56 

120   Inkomsten Projecten € 0,00 214   Bankkosten Trust Bank € 1,30 

130   Renteïnkomsten € 72,41 220   Kosten Administratie € 0,04 

160  Overige inkomsten € 0,00   

101   Bijdrage bestuursreizen € 0,00 301   Kosten bestuursreizen € 0,00 

  303   Relatiekosten € 0,00 

  304   Vervoer in Gambia € 0,00 

  Exploitatieoverschot € 4.760,18 

 € 10.922,41  € 10.922,41 

    

    

Baten 2020  Lasten 2020  
100   Inkomsten Particuliere 
donateurs € 6.962,00 203   Bankkosten Van Lanschot € 234,31 

110   Inkomsten Instellingen € 0,00 214   Bankkosten Trust Bank € 6.200,00 

120   Inkomsten Projecten € 0,00 220   Kosten Administratie € 1,11 

130   Renteïnkomsten € 0,00 221 Vergoeding GMT € 0,00 

160  Overige inkomsten € 0,00 240   Les- en Leermiddelen BTN € 0,00 

  250   Overige uitgaven BTN € 462,96 

  

270   Personeelskosten - 
algemeen € 64,81 

  271   Salarissen € 1.912,04 

101   Bijdrage bestuursreizen € 3.327,90 301   Kosten bestuursreizen € 2.153,64 

  303   Relatiekosten € 365,84 

  304   Vervoer in Gambia € 301,85 

Exploitatietekort € 1.406,66   

 € 11.696,56  € 11.696,56 
 
  



Balans 2021     
     

ACTIVA  Saldo 1/1 Saldo 31/12 Mutatie 

Van Lanschot Betaalrekening € 11.598,48 € 19.341,80 € 7.743,32 

Van Lanschot Spaarrekening € 24.607,72 € 24.607,72 € 0,00 

Trust Bank Betaalrekening € 3.112,62 € 128,19 -€ 2.984,44 

Trust Bob  € 1.338,37 € 1.338,37 € 0,00 

Kas Gambia  € 54,68 € 54,68 € 0,00 

Kas NL  -€ 6,95 -€ 6,95 € 0,00 

Verschil  € 0,00 € 1,30 € 1,30 

  € 40.704,93 € 45.465,11 € 4.760,18 

     

PASSIVA  Saldo 1/1 Saldo 31/12 Mutatie 

Stabiliteitsreservering  € 0,00 € 32.000,00 € 32.000,00 

Overige reserveringen    € 0,00 

Eigen vermogen  € 40.704,93 € 13.465,11 -€ 27.239,82 

Vermogen  € 40.704,93 € 45.465,11 € 4.760,18 

     

Balans 2020     

     

ACTIVA  Saldo 1/1 Saldo 31/12 Mutatie 

Van Lanschot Betaalrekening € 13.629,04 € 11.598,48 -€ 2.030,56 

Van Lanschot Spaarrekening € 24.607,72 € 24.607,72 € 0,00 

Trust Bank Betaalrekening € 2.379,78 € 3.112,62 € 732,84 

Trust Bob  € 1.309,00 € 1.338,37 € 29,37 

Kas Gambia  € 53,48 € 54,68 € 1,20 

Kas Kira  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Kas NL  -€ 6,95 -€ 6,95 € 0,00 

  € 41.972,07 € 40.704,93 -€ 1.267,14 

     

PASSIVA  Saldo 1/1 Saldo 31/12 Mutatie 

Reservering toekomstige salarissen   € 0,00 

Reservering toekomstig onderhoud   € 0,00 

Overige reserveringen    € 0,00 

Eigen vermogen  € 41.972,07 € 40.704,93 -€ 1.267,14 

Vermogen  € 41.972,07 € 40.704,93 -€ 1.267,14 
 


