
Jaarafrekening Talking Hands 2018

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar 2018.
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 
2018.

Kerstmarkt

Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen tijdens deelname aan de Kerstmarkt in Singen, 
Duitsland in de maand december 2018. 

Crafts

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

Gebarentaalcursus

Bijdrage deelnemers gebarentaalcursus 2018 in samenwerking met Gebaar Ede. 

Projecten

Talking Hands ondersteund via de partnerorganisatie New Hope School for the Deaf verschillende 
projecten in Oeganda. Hieronder staan de kosten per project gespecificeerd.

Basisonderwijs

Deze post omvat de kosten voor het basisonderwijs, te weten de salarissen van leraren en 
ondersteunend personeel, leermaterialen, huur en onderhoud aan schoolgebouw en internaat, 
schoolmaaltijden, gezondheids- en sanitaire kosten, administratie, en sport en spel.

Vakopleiding

De kosten voor de twee vakopleidingen (schrijnwerkerij en kledingmakerij) zoals het salaris van de 
docenten, de aanschaf van materiaal en gereedschap vallen onder deze post. 

Gebarentaalcursus en voorlichtingswerk

Onder deze post vallen de kosten voor de halfjaarlijkse gebarentaal-cursussen voor ouders en 
familie van de leerlingen en andere belangstellenden. ook het voorlichtingswerk in de omgeving 
(en huisbezoeken bij (toekomstige) leerlingen vallen onder deze post.

Vrouwen/craftsproject

De kosten voor de ondersteuning van de deelnemende vrouwen zijn gegroepeerd onder deze 
post.

Vaardigheidsprogramma

De kosten voor de naschoolse cursussen waarbij de leerlingen verschillende vaardigheden leren 
vallen onder deze post.

Ondersteuning voortgezet onderwijs

De kosten voor de ondersteuning van 1 studente aan het voortgezet onderwijs valt onder deze 
post.

Landbouw en veehouderij



De huur het land, pootgoed en de kosten voor de geiten en kippen vallen onder deze post. 

NGO-registratie New Hope School for the Deaf

In voorbereiding op de aankoop van land zal de New Hope School for the Deaf zich moeten 
registreren als Non-gouvernementele Organisatie (NGO). De kosten voor deze registratie worden 
gedeeltelijk door Talking Hands gedragen en zijn gegroepeerd onder deze post. 

Reservering onvoorziene kosten New Hope School for the Deaf

De kosten in Oeganda zijn helaas onderhevig aan flinke prijsschommelingen. Zo kan het 
voorkomen dat de prijs van een basisbehoefte zoals maïsmeel in korte tijd sterk stijgt. Om op deze
prijswisselingen voorbereid te zijn, heeft New Hope School for the Deaf de beschikking over 
fondsen voor zulke onvoorziene kosten. Op deze manier kunnen zij goede en stabiele zorg bieden 
aan de leerlingen van het basisonderwijs en de vakopleiding.

Promotiemateriaal

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

Overhead

Onder deze post vallen de kosten voor het dagelijks functioneren van Talking Hands, zoals de 
kosten voor de zakelijke rekening, verzekeringen en de hosting van de website. 

Statutenwijziging

De factuur voor de statutenwijziging van december 2017 werd in 2018 verstuurd. Hierdoor vallen 
de kosten voor de statutenwijziging onder de financiële verantwoording van het boekjaar 2018. 


