
 

 

Financieel overzicht 2014 
 

     

     Ontvangsten 
  

Uitgaven 
 

     Beginsaldo 01-01-2014     6.935,73  
 

Bankkosten ING         98,98  

Rommelmarkt       800,00  
 

Kamer van Koophandel              -    

      
 

Website         89,96  

Giften en schenkingen       995,00  
 

      
Opbrengst 
Benefietavond    3.906,00  

 
               -    

      
 

      

      
 

Transportkosten containers    1.521,25  

      
 

Vistaprint         40,95  

   
stichting Gambia Team       500,00  

   
diverse kosten     

   
Kerstkaarten en zegels       166,42  

   
Eindsaldo 31-12-2014  10.219,17  

 
  =======  

  
  =======  

 
 12.636,73  

  
 12.636,73  

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Financieel overzicht 2015 
 

           
   Beginsaldo 01-01-2015 10.219,17 

 
Bankkosten ING       111,14  

Giften       605,50  
 

Website         89,96  

Donaties    5.500,00  
 

1e inleg crowdfunding         50,00  

   
Kerstkaarten +zegels         73,28  

   
Kosten Containers    1.885,00  

   
Borg land school       460,00  

   
Eindsaldo 31-12-2015  13.655,29  

     

 
 16.324,67  

  
 16.324,67  

     

      
Bijlage 2015 
 
Wij Stichting Gambia Sport hebben besloten om een schooltje te gaan bouwen voor    
de kinderen van 3 tot 8 jaar en proberen om met behulp van externe bedrijven genoeg sponsors  
te krijgen voor het noodzakelijke geld, Ook hebben wij de Wilde Ganzen aangeschreven en we weten 
nu wat ons te doen staat, eerst zelf proberen om 2/3 van het benodigde kapitaal bij elkaar te krijgen 
om daarna van de Wilde Ganzen het resterende derde deel te mogen ontvangen.    
De bouwgrond voor de school hebben we al gevonden en er een optie op genomen. Nu nog   
het benodigde geld bij elkaar zien te krijgen en dan kunnen we gaan starten met de bouw. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

 

Financieel overzicht 2016 
 

     Beginsaldo 01-01-2016 13.655,29 
 

Bankkosten       126,35  

Rommelmarkt 571 
 

Website         89,96  

Donaties 3899,34 
 

Kerstzegels         34,60  

div. Donaties 41.959,64 
 

Diversen       177,75  

   
Kosten Containers    3.404,62  

   
aankoop land  14.014,00  

   
1e Bis faktuur       680,63  

   
Eindsaldo 31-12-2016  41,557,36  

     

 
60.085,27 

  
 60.085,27  

      
  
 
Bijlage 2016 
 
Zoals je kunt zien in het financieel overzicht is er al flink wat geld binnen gekomen via diverse 
organisaties en door onszelf. Ook hebben we het land kunnen kopen en kunnen de aannemers gaan 
bouwen. Zijn zelf heel benieuwd hoe dat hier in zijn werk gaat.  Moeten nu ook op zoek naar 
bedrijven voor de afwerking van de school maar zover is het nog lang niet. Het gaat hier niet zo snel 
als in Nederland. Hebben ook bijna geen materialen en zelfs water voor cement aan te maken moet 
in emmers gehaald worden.         
Wij gaan nu op zoek naar schoolmeubeltjes en alles wat er op school nodig is zoals kasten. Lampen 
en ventilators zijn wel hier te koop dus dat scheelt weer een hoop verzendkosten. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

Financieel overzicht 2017 
 

         
   Beginsaldo 01-01-2017 41.557,36  
 

Bankkosten       123,77  

   
Website         89,96  

Rommelmarkten 948 
 

div. onkosten    2.093,16  

Donaties 11.993,50 
 

Kosten containers    3.026,63  
schenkingen en 
donaties 10.467,25 

 
kerstkaarten         47,05  

   
onkosten school    5.000,00  

   
afgedragen Wilde Ganzen  22.430,93  

   
container voor school    1.647,85  

   
2 e BIS faktuur    2.132,62  

   
Tui       545,00  

   
Borehole+ diversen    5.015,00  

     

   
Eindsaldo 31-12-2017  22.814,14  

     

 
64.966,11 

  
 64.966,11  

      



 
Bijlage 2017 
 
Het bedrag dat wij nu al bij elkaar hebben gekregen 22.430,93 euro wordt nu overgemaakt naar de 
Wilde Ganzen die het aanvullen en verder overmaken naar aanvullen met nog 1/3 deel.   
Dit bedrag wordt verder overgemaakt naar onze vertrouwenspersoon in Gambia de Hr. Kalifa Kanteh 
van Young People without Borders een bekende organisatie in Gambia waar wij mee samen werken. 
De heer Kalifa regelt ook de aankoop van materialen voor de school en houdt ook het financiële 
plaatje bij. Dit is een vereiste van Wilde Ganzen dat je in Gambia een stichting hebt die de zaken 
waarnemen voor ons.  
Ook het geld krijgen wij niet zelf in handen en wordt door Kalifa Kanteh gecontroleerd en uitgegeven 
aan de aannemers. Dit om fraude te voorkomen wat op zich een goede zaak is. Wel nog een 
waterput moeten laten slaan voor de school zodat ze water op het terrein hebben voor vervaardigen 
van de bouwstenen en later voor de toiletten enz.        
Al met al is het toch spannend en voor Afrika best een dure onderneming om zo'n schooltje bouwen. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

Financieel overzicht 2018 
 

     Beginsaldo 01-01-2018 22.814,14 
   

     Donaties  11.893,27 
 

bouwkosten school       458,05  

rente 11,51 
 

vliegkosten opening       900,00  

   
Kosten Aisha vertalen       290,00  

   
Huur opslag goederen    3.325,18  

   
Bankkosten       121,58  

   
Kosten container    1.866,40  

   
bewaking + website         94,96  

   
reparatie auto       700,00  

   
Kerstzegels         43,80  

   
div. onkosten         15,00  

     

   
Eindsaldo  26.903,95  

     

 
34.718,92 

  
 34.718,92  

      
Bijlage 2018 
 
De school is eindelijk klaar en we kunnen de opening gaan regelen. Ondertussen gaat het   
verdelen van de voetbaltenues gewoon door en daarnaast moet dus alles geregeld worden voor  
de opening. Een pittige taak vooral omdat het in Gambia bijna constant 30 graden is.    
Onze auto laat het ook even afweten en dat wordt zoeken naar een goede monteur. Ook dat wordt 
via via geregeld en de auto is na een paar dagen weer gebruiksklaar en kan weer gebruikt worden 
gelukkig. Een deel van ons bestuur wil de opening meemaken en dat wordt dan ook geregeld zodat 
ze kunnen zien wat we hebben laten bouwen voor de kinderen in Gambia. Wij zijn met 3 mensen van 
het bestuur naar Gambia afgereisd en hebben nog genoten van de activiteiten die er waren rond de 
opening van het schooltje. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  


