inkomsten 2019
donaties

€ 7.845,00

markten/craftsverkoop

€ 10.239,34

kerstmarkt Singen

€ 4.293,89

totaal inkomen

€ 22.378,23
uitgaven in 2019

projecten totaal

€ 16.000,00

- basisopleiding

€ 8.468,65

- vakopleiding

€ 921,20

- gebarentaalcursus en voorlichtingswerk

€ 344,40

- landbouwproject en veehouderij

€ 92,75

- vrouwen/craftsproject

€ 1.268,20

- vaardigheidstraining

€ 49,65

- ondersteuning voortgezet onderwijs

€ 318,30

- process landaankoop

€ 565,05

- reservering fondsen a.s. trimester

€ 3.971,80

promotiematerialen

€ 0,00

overhead

€ 341,69

totaal uitgaven

€ 16.341,69
Balans per 31 december 2019
activa

saldo kas

€ 100,00

saldo rekening

€ 11.796,41

saldo spaarrekening

€ 33.527,07

totaal activa

€ 45.423,48

passiva
Reservering voor basisopleiding New Hope
School for the Deaf

€ 18.000,00

Reservering project vakopleiding

€ 1.000,00

Reservering ondersteuning voortgezet onderwijs

€ 2.000,00

Reservering project crafts

€ 1.500,00

Reservering project bewustwording Oeganda

€ 700,00

Reservering professionalisering Talking Hands

€ 700,00

Reserrvering Talking Hands (promotie en
overhead)

€ 500,00

Reservering Landaankoop & NGO registratie

€ 11.500,00

Reservering Schoolgebouwen

€ 5.500,00

Vermogen

€ 1.500,00

Post onvoorzien

€ 2.523,48

Totaal passiva

€ 45.423,48

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar
2019. Hieronder worden de posten gespecificeerd.
Donaties
Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige
verwachting van tegenprestatie.
Markten / craftsverkoop
Verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen,
verkregen door deelname van verschillende markten in 2019.
Kerstmarkt Singen
Verkoop crafts verkregen tijdens deelname aan de Kerstmarkt in Singen, Duitsland in de
maand december 2019.
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,
bestuursvergoedingen, kosten voor de bankrekening, 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 en het benodigde materiaal
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 één student aan het voortgezet onderwijs valt onder
deze post.
Landbouw en veehouderij
De huur van het land, pootgoed en de kosten voor de geiten en kippen vallen onder deze
post.
Process landaankoop
In voorbereiding op de aankoop van land heeft de New Hope School for the Deaf zich
moeten laten registreren onder ‘company limited without guarantee’ (non-profit organisatie).
De kosten voor deze registratie, juridisch advies en de kosten voor het zoeken van passend
land zijn gegroepeerd onder deze post.
Reservering fondsen a.s. trimester
Als voorbereiding op het a.s. trimester zijn fondsen reeds beschikbaar gemaakt aan de New
Hope School for the Deaf.
Promotiemateriaal
Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die
verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking
Hands. In 2019 zijn er geen kosten gemaakt.
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 en de
reiskosten van het bestuur voor vergaderingen.

