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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012
31 december 2012
ACTIVA
MATERIELE ACTIVA
- Inventaris

31 december 2011

154
----------------

356
----------------

154
LIQUIDE MIDDELEN
- Bank

356

3159
----------------

828
----------------

3159
---------------Totaal Activa

828
----------------

3313
================

1184
================

PASSIVA
- Eigen vermogen

3313
----------------

1184
----------------

3313
---------------Totaal Passiva

1184
----------------

3313
================

1184
================
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012
2012
Giften en donaties
Ondersteuning school Kenia
Donaties diverse projecten

1760
3939
--------------5699
---------------

Som der baten

Sponsoring projecten
Ondersteuning school Kenia
Kosten diverse projecten
Algemene kosten

2110
2426
820
---------------

Som der lasten

5356
---------------

Resultaat

343
===============
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3. TOELICHTING
3.1 Algemeen
Oprichting
Stichting Kadowinja is opgericht op 23 januari 2009.
Doel
De stichting is gevestigd te Helmond en heeft ten doel:
- Het verbeteren van de levensstandaard van kinderen en jongvolwassenen in Kisumu,
Kenia (0-25 jaar) en het verrichten van al het geen met het vooraanstaande verband
houdt daartoe bevorderlijk kan zijn.
- Het stimuleren van het school gaan van kinderen en het stimuleren/begeleiden
van onderwijs en onderwijsprojecten.
- Het verbeteren van voedingspatronen en voedingsmiddelen en het verstrekken
van adviezen op het gebied van voeding.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
- mevrouw K. Nyawade, voorzitter;
- de heer H. van Hout, penningmeester;
- de heer H. van Hout, secretaris;

3.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna anders is vermeld.
Winsten en transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd en afgeleverd.
Verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.
Alle bedragen in dit rapport zijn vermeld in euro's, tenzij anders aangegeven.
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3.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Giften en donaties
Onder giften en donaties wordt verstaan de van derden ontvangen bedragen voor zover
betrekking hebbende op het boekjaar, welke gelden zijn bedoeld als schenking.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.

Helmond, 09 september 2015
Stichting Kadowinja
Voorzitter
K. Nyawade

Penningmeester
H. van Hout

Secretaris
H. van Hout
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