Dit is het financiële jaarverslag over het jaar 2017. Dit verslag bestaat uit de Balans,
een overzicht van Baten en Lasten en een toelichting hierop.
BATEN EN LASTEN in 2017:
BATEN
Ontvangen giften
Ontvangen rente spaarrekening
Totaal Baten

€
€
€

22.743,83
53,04
22.796,87

LASTEN
Schenkingen projecten Nicaragua
Administratieve kosten
Totaal Lasten

€
€
€

34.572,00
455,59
35.027,59

RESULTAAT

€

(12.230,72)

BALANS per 31 december 2017:
ACTIVA
Liquide Middelen:
Betaalrekening
Spaarrekening

€
€

1.088,90
13.700,00

TOTAAL ACTIVA

€

14.788,90

PASSIVA
Eigen Vermogen:
Kapitaal

€

14.788,90

TOTAAL PASSIVA

€

14.788,90

TOELICHTING:
Giften van donateurs
Dit jaar heeft stichting Monimbó € 22.743,83 aan giften ontvangen van in totaal
68 verschillende donateurs. Het merendeel van deze giften is afkomstig van
particuliere donateurs. Zowel de lustrumreis, die in november 2017 door Stichting
Monimbó is georganiseerd, als ook de extra nieuwsbrieven hebben veel extra
donaties opgeleverd. In 2017 bestond de helft van de giften uit periodieke
schenkingen via een schenkingsovereenkomst. Dat is een stijging van ruim 35% ten
opzichte van 2016. Wij streven ernaar om ruim de helft van de donaties op deze
manier te ontvangen om de te ondersteunen projecten in Nicaragua langjarige
zekerheid te kunnen verschaffen.
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Schenkingen aan projecten
€ 34.572,00 is geschonken aan Inhijambia (inhijambia.org), een organisatie die zich
bezighoudt met de opvang van straatkinderen en jeugdige lijmsnuivers in Managua
(hoofdstad Nicaragua). Wij ondersteunen hiermee de opvang en resocialisatie van een
groep van 15 jonge meisjes en leveren een bijdrage aan de kosten van de
professionele psychosociale ondersteuning door deze organisatie. In dit bedrag is een
extra donatie van ruim € 2.200 opgenomen en de schenking voor de eerste helft van
2018, aangezien deze reeds in december 2017 is overgemaakt aan Inhijambia.
Kosten
De totale kosten van € 455,59 zijn als volgt uit te splitsen:
• Kosten girorekening:
€ 125,84
• Kosten buitenlands betalingsverkeer:
€ 184,55
• Kosten webhosting (monimbo.org):
€ 145,20
Resultaat
Aangezien de schenkingen aan Inhijambia samen met de gemaakte kosten de
inkomsten (giften + rente) van dit jaar ruimschoots overschreden hebben, heeft de
stichting een negatief resultaat bereikt van € 12.230,72. Ondanks de hogere
inkomsten uit donaties in 2017 ten opzichte van 2016, heeft de extra schenking aan
Inhijambia en het vooruitbetalen van de schenking van 2018 (zoals eerder vermeld)
geleid tot een fors hoger negatief resultaat.
Het negatieve financieel resultaat van 2017 is in lijn met ons streven om het vermogen
van de stichting terug te brengen tot een omvang die past bij onze huidige activiteiten.
Inmiddels heeft ons vermogen een niveau bereikt dat goed past bij onze jaarlijkse
inkomsten en uitgaven.
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