
Jaarafrekening en financiële verantwoording

Inkomsten

Donaties € 5165,00

Markten € 6356,78

Kerstmarkt Singen € 7920,61

Crafts € 1088,00

Gebarentaalcursus € 540,00

Totaal inkomsten € 21070,39

uitgaven

Projecten totaal € 15500,00

● Basisonderwijs € 11128,62

● Bijscholing leraren € 185,96

● Beroepsopleiding € 1939,87

● Landbouwproject en veehouderij € 1205,11

● Vaardighedenprogramma € 136,54

● Voorlichting en bewustwording € 421,07

● Vrouwenproject € 105,39

● Overige kosten € 377,45

Promotiematerialen € 272,91

Overhead € 173,00

Website € 75,54

Totaal uitgaven € 16021,45



Balans per 31 december 2017

Activa

Saldo Kas € 12740,89

Saldo rekening € 6862,16

Saldo Spaarrekening € 1014,67

Totaal activa € 20617,72

Passiva

Reservering voor basisopleiding Oeganda € 15.500,00

Reservering project vakopleiding € 1.000,00

Vermogen € 1.500,00

Reservering ondersteuning leerling middelbaar onderwijs € 500,00

Reservering project volwassenen € 500,00

Reservering project bewustwording Oeganda € 500,00

Reservering professionalisering Talking Hands € 500,00

Reservering management Talking Hands € 617,72

Post onvoorzien € 117,72

Totaal passiva € 20617,72

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar
2017. Hieronder worden de posten gespecificeerd.

Donaties
Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige
verwachting van tegenprestatie.

Markten
Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen door deelname van verschillende markten
in 2017.

Jaarverslag 2017
1



Kerstmarkt
Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen tijdens deelname aan de Kerstmarkt in
Singen, Duitsland in de maand december 2017.

Crafts
Craftsverkoop bestaat uit de inkomsten verworven uit de verkoop van in Oeganda
vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen.

Gebarentaalcursus
Bijdrage deelnemers gebarentaalcursus 2017 in samenwerking met Gebaar Ede.

Projecten
Financiële bijdrage aan de ondersteunde projecten in Oeganda. Gezamenlijk hebben de
projecten 15.500 euro ontvangen. Een uitgebreide omschrijving van de projecten is te
vinden in het jaarverslag, hoofdstuk 5: projectmanagement.

Promotiemateriaal
Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die verbonden zijn
aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking Hands

Overhead
Overhead bestaat uit  bankkosten, Kamer van Koophandel inschrijvingen.

Website
Kosten verbonden aan de website www.talking-hands.nl
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