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Financieel jaarverslag Stichting Awinbono 2019 
 

Algemeen 
Organisatie en vestigingsplaats 
Stichting Awinbono, gevestigd te Maastricht, Kamer van Koophandel 20.15.65.83.  
Stichting Awinbono 
Parallelstraat 48 
6372 XE Landgraaf 
06-40483325 (Sikko Beukema) 
ABN-AMRO: NL70 ABNA 0423383639  
ANBI-nummer: 820984504 
www.awinbono.nl 

 

Bestuur 
Sikko Beukema (voorzitter) sinds 22 juni 2009 
Lieneke van den Brink (penningmeester) tot 16 november 2019 
Helma van den Brink (secretaris) sinds 1 januari 2015 
Meike Beukema (bestuurslid) sinds 22 juni 2009 (met een onderbreking) 
Marlies Kluiters (vanaf 16 nov penningmeester a.i.) sinds november 2018 
Jaap Scholte (bestuurslid) per 1 december 2019 
 

Missie 
Stichting Awinbono wil door middel van het opzetten van een echo-, zorg- en kraamkliniek 
de algemene gezondheidszorg in de provincie Upper-East in Noord-Ghana verbeteren. Het 
doel is het terugdringen van eenvoudig te voorkomen ziekten, het terugdringen van moeder- 
en kindersterfte en het geven van betere gezondheidsvoorlichting op scholen. 
 

Steun het afgelopen jaar 
Stichting Awinbono heeft in 2019 financiële steun ontvangen van een verscheidenheid aan 
personen, bedrijven, organisaties en door verschillende activiteiten. 2019 stond in het teken 
van sponsoring zoeken voor de inrichting van de kraamkliniek. Dit als vervolg op de start en 
realisatie en de bouw van de kliniek in 2019. Voor de inrichting is opnieuw de samenwerking 
met Wilde Ganzen opgezet. Van de grotere, in de toelichting genoemde sponsoren werd in 
totaal bijna € 19.000 ontvangen. Daarnaast wordt de Stichting ondersteund met vaste en 
incidentele donaties van particulieren.  In 2019 beliep dit bijna € 1.700. 
Naast het bestuur hebben zich meerdere personen ingezet voor de Stichting, onder andere 
door een bijdragen te leveren aan evenementen.  
De op de wereldmarkt en bij andere activiteiten verkochte manden werden door één der 
bestuursleden meegenomen uit Ghana en aan de Stichting om niet ter beschikking gesteld 
De bestuursleden hebben voor hun activiteiten geen onkosten gedeclareerd en geen 
vergoedingen ontvangen. 
 

Activiteiten 
De stichting heeft een aantal activiteiten gehad gedurende het jaar. Er is geld binnen 
gekomen via de Wereld Markt Nuenen en de collecte van Samen Verder. Daarnaast heeft de 
Stichting zijn eerder ingezette actie voortgezet, de verkoop van Ghanese manden, via  

http://www.awinbono.nl/
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Facebook en markten. Meer informatie over de verschillende activiteiten kunt u lezen op de 
website www.awinbono.nl onder het kopje ‘Nieuws’. 
Sinds 2014 is de stichting gekoppeld aan Youbedo. Dit houdt in dat klanten van Youbedo 
ervoor kunnen kiezen om een deel van het aankoopbedrag te schenken aan Awinbono. 
 

Financiële vooruitblik 
Voor 2020 heeft de Stichting een uitgavenniveau van € 62. 000 begroot. Dit betreft enerzijds 
de financiering van de inrichting en anderzijds de kosten van training van lokale 
medewerkers in Ghana.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEGROTING 2020 versie:0 dd 10 januari 2020

Begroting

2020

(in euro's)

BATEN

Baten uit eigen akties/aktiviteiten 2.000,00€     

Giften en donaties (incl. Wilde Ganzen) 47.900,00€   

Subsidies van overheden -€             

Overige inkomsten 600,00€        

Baten uit beleggingen en rente -€             

Som der baten 50.500,00€   

LASTEN

Besteed aan doelstellingen (bijdrage kliniek) 60.000,00€   

Kosten werving baten:

Kosten aktiviteiten 100,00€        

Promotiekosten 300,00€        

Administratie- en kantoorkosten 100,00€        

Bankkosten 120,00€        

Diverse uitgaven 1.380,00€     

Som der lasten 62.000,00€   

Resultaat -11.500,00€  

Bestemming van het resultaat: ten gunste/laste van de bestemmingsreserve

http://www.awinbono.nl/
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JAARREKENING 2019 Stichting Awinbono versie:0 dd 10 januari 2020

STATUTAIRE BALANS

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-12-2019 31-12-2018

(in euro's)

ACTIVA

Materiële vaste activa 1 -€              -€              

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 -€              -€              

Voorraden 3 -€              -€              

Liquide middelen 4 23.963,76€    2.572,39€      

Totaal activa 23.963,76€    2.572,39€      

PASSIVA

Reserves en fondsen

Overige reserve 5 2.000,00€      2.000,00€      

Bestemmingsreserve 6 21.963,76€    572,39€         

Kortlopende schulden 7 -€              -€              

Totaal passiva 23.963,76€    2.572,39€      

STATUTAIRE STAAT VAN BATEN EN LASTEN versie:0 dd 10 januari 2020

werkelijk werkelijk

Ref 2019 2018

(in euro's)

BATEN

Baten uit eigen akties/aktiviteiten 11 1.325,23€      3.767,47€      

Giften en donaties 12 20.636,40€    20.117,66€     

Subsidies van overheden 13 -€              -€              

Overige inkomsten 14 829,50€        -€              

Baten uit beleggingen en rente 15 -€              -€              

Som der baten 22.791,13€    23.885,13€     

LASTEN

Besteed aan doelstellingen (bijdrage kliniek) 16 -€              37.347,50€     

Kosten werving baten:

Kosten aktiviteiten 17.1 30,00€          

Promotiekosten 17.2 54,84€          314,60€         

Administratie- en kantoorkosten 17.3 -€              

Bankkosten 17.4 108,25€        108,00€         

Diverse uitgaven 17.5 1.206,67€      214,95€         

Som der lasten 1.399,76€      37.985,05€     

Saldo baten en lasten 21.391,37€    -14.099,92€    

Bestemming van het salso van baten en lasten (toevoeging/onttrekking aan:)

- Overige reserve -€              -€              

- Continuiteitsreserve -€              -€              

- Bestemmingsreserve 21.391,37€    -14.099,92€    

Saldo 21.391,37€    -14.099,92€    
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TOELICHTING OP DE STATUTAIRE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

versie:0 dd 10 januari 2020 2019 2018

11.  Baten uit eigen akties/aktiviteiten

Betreft hoofdzakelijk verkoop manden 1.325,23€      3.767,47€      

12. Giften en donaties

Donaties van Stichtingen en Bedrijven 2019

- Stichting Re Sell 3.000€   

- Stichting Samen Verder 4.900€   

- Provinciaal Economaat Montfortanen 2.500€   

- Johanna Donk Grote Stichting 5.000€   

- Stichting Mundo Crastino 1.500€   

16.900,00€    13.854,00€     

Giften en donaties van particulieren/overig 1.692,37€      4.007,50€      

Donaties uit akties derden (school Kastanjelaan) 2.044,03€      2.256,16€      

20.636,40€    20.117,66€     

14. Overige inkomsten

Betreft retour ontvangen BTW 829,50€        

17.1 Kosten activiteiten 30,00€          

Betreft kosten kraam wereldmarkt Nuenen

17.2 Promotiekosten 54,84€          314,60€         

Betreft met name drukwerk flyers 10 jaar Awinbono

17.5 Diverse uitgaven

Kosten  fondswerving (vnl. vergoeding fondswerver dhr. J. Taal) 1.036,27€      

Webhosting 170,40€        214,95€         

1.206,67€      214,95€          

TOELICHTING OP DE STATUTAIRE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

versie:0 dd 10 januari 2020

31-12-2019 31-12-2018

3. Liquide middelen 

kasgeld 109,65€        109,65€         

betaalrekening 1.787,80€      396,43€         

spaarrekening 22.066,52€    2.066,31€      

gelden onderweg -€              -€              

23.963,97€    2.572,39€      

5. Algemene reserve 

Stand begin boekjaar 2.000,00€      2.000,00€      

Toevoeging uit saldo baten en lasten -€              -€              

Stand einde boekjaar 2.000,00€      2.000,00€      

6. Bestemmingsreserve

Stand begin boekjaar -14.099,92€   -€              

Toevoeging uit saldo baten en lasten 21.391,37€    -14.099,92€    

Stand einde boekjaar 7.291,45€      -14.099,92€    

De bestemming betreft de besteding aan doelstellingen van de stichting
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Tot slot 

Zoals in het financieel jaarverslag van 2018 was omschreven, is in dat jaar een groot bedrag 
ten bate van de bouw van de kraamkliniek aan de kliniek overgedragen. Daarmee waren de 
reserves nagenoeg uitgeput. 
In 2019 lag de focus op fondswerving ten behoeve van de inrichting van de kraamkliniek. 
Daarvoor zijn met goed resultaat, diverse sponsoren benaderd. Ongeveer een derde van de 
benodigde middelen is inmiddels ontvangen. In 2020 hopen we, ook met steun van Wilde 
Ganzen, de resterende middelen te kunnen werven. De aanvraag bij Wilde Ganzen is 
inmiddels ingediend.  
Verder ontvingen wij voor 2020 een voorwaardelijke toezeggingen van De stichting Talent 
van € 7.900,00 voor training van staf in Ghana.  
 
Best, januari 2020,   
Marlies Kluiters Penningmeester a.i. 
 


