
Balans per 31 december 2017 

 

Activa   31 december 2017   31 december 2016 

 

Bank    €  26.207,55   € 37.359,59 

Spaarrekening  €   3.288,10    €   3,288,10 

 

    _________    __________ 

 

    € 29.495,65    € 40.647,69 

 

 

Passiva 

 

Reserve Aardbeving      €   3.133,00 

Bestemmingsreserve € 29.495,65    € 37.514,69 

 

    __________   __________ 

    € 29.495,65    € 40.647,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Staat van baten en lasten 

 

Baten         Lasten 

 

Bijdrage donateurs €29.857,40    Bankkosten     €      244,13 

         Maandbijdrage     € 10.617,35 

         Medische campagnes    €   2.687,58 

         Aanschaf apparatuur    € 10.729,56 

         Extra personeelskosten   €   2.677,99 

         Uitstapje strand     €      665,02 

         Drugsprojecten     € 10.658,31 

         Bijdrage open dag    €      594,03 

         Onderhoud auto     €      427,09 

         Kerstfeest      €   1.708,38 

         Saldo      €-11152,04  

    __________       __________ 

    €29.857,40        €  29.857,40 

 

Verklaring 

Bankkosten 

Door de bank in rekening gebrachte kosten 

 

Maandbijdrage 

Elke maand wordt $1000 bijgedragen in de operationele kosten. 

 

Medische campagnes 

Regelmatig worden dagen voor de allerarmsten belegd waarop gratis medische 

zorg verleend wordt. 

Aanschaf apparatuur 

In de loop van het jaar zijn bijdragen verleend voor de aanschaf van: 



Een autoclaaf 

Computer 

Uitbreiding tandartsequipment 

Digitaal administratiesysteem 

 

Extra personeelskosten 

Door gewijzigde wettelijke voorschriften moesten nabetalingen aan het 

personeel gedaan worden, er moest een ontslagvergoeding uitbetaald worden 

en er is een eindejaarsuitkering gedaan. 

 

Uitstapje strand 

Elk jaar wordt voor circa 50 kinderen uit de wijk een weekend aan het strand 

georganiseerd, De kosten worden voor het grootste deel gedragen door de 

organisatie Wings of Support. Het vermelde bedrag betreft enkele bijkomende 

kosten. 

 

Drugsprojecten 

DE drugsproblematiek in de wijk neemt toe. De Fundación La Sonrisa Naranja 

poogt door voorlichting op scholen en een groot theaterproject het 

drugsgebruik tegen te gaan. Ook deze activiteit wordt voor een aanzienlijk deel 

gesteund door Wings of support. 

 

Bijdrage open dag 

 

Om de bekendheid van de Fundación in de wijk te vergroten is een open dag 

gehouden waarop over diverse onderwerpen voorlichting werd gegeven. 

 

Onderhoud auto 

 

Onderhoud van de auto van de FundacIón 

 

Kerstfeest 



Aan het einde van het jaar wordt traditioneel het kerstfeest voor meer dan 

vierhonderd kinderen gehouden. 

 

 

 


