Financieel jaaroverzicht 2015
Balans 2015
ontvangsten
01-01-2015 beginsaldo
donateurs
incidentele giften
giften salarissen leerkrachten
giften voetbaltrainingen
giften gezinshulp
sponsoractiviteiten

2332,03
3283,34
8269,89
1200
240
555
4332,5

websitedonaties (targetpay)
kas/bank

619,33
11913,09

uitgaven
Bolivia projectuitgaven
Bolivia projectbegeleiding
uitgaven salarissen leerkrachten
uitgaven voetbaltrainingen
uitgaven gezinshulp
bankkosten
promotiematerialen
incidentele uitgaven
kerstpakketten
naar spaarrekening
31-12-2015 eindsaldo

32745,18

12452,61
3000
1200
240
555
29,4
1768,43
115
5000
8384,74
32745,18

Toelichting op posten:
ontvangsten
• Donateurs: particulieren die structureel een financiële donatie doen.
• Incidentele giften: in 2015 heeft Atiy eenmalige giften ontvangen van scholen, bedrijven, organisaties
en groepen die op eigen initiatief een actie hebben opgezet waarvan de opbrengst als gift is
geschonken aan Atiy.
• Geoormerkte giften: particulieren doneren een bedrag dat zij oormerken voor dit specifieke
onderdeel.
• Sponsoractiviteiten: vanuit Stichting Atiy zijn bijzondere activiteiten opgezet om extra donaties te
werven. In 2015 was dat het event in mei met de veiling.
• Websitedonaties: mensen kunnen via een bezoek aan de website via een button anoniem een donatie
doen op rekening van Stichting Atiy.
• Kas/bank: er zijn rechtstreeks gelden ontvangen door verkoop van promotiematerialen er is 7500
overgeboekt van de spaarrekening naar de lopende rekening voor projectuitgaven in Bolivia.
Uitgaven
• Bolivia projectuitgaven: uitgaven aan materialen voor de bouw van de school in Kasa Huasa,
materialen en producten voor de diverse projecten.
• Bolivia projectbegeleiding: er wordt ieder kwartaal €750,- overgeboekt voor de diverse kosten die
door Anna ten behoeve van de begeleiding en coördinatie van de projecten moeten worden gemaakt.
• Geoormerkte uitgaven: particulieren hebben giften gedaan die geoormerkt zijn voor deze uitgaven.
• Bankkosten: deze kosten brengt de bank in rekening voor pasgebruik en dienstverlening.
• Promotiematerialen: voor de verkoop tijdens de sponsoracties zijn diverse promotiematerialen
aangeschaft.
• In november/december hebben particulieren donaties gedaan die geoormerkt waren voor
kerstpakketten.
• Spaarrekening: om een reserve op te bouwen voor onvoorziene omstandigheden is een bedrag
overgeboekt naar een spaarrekening.
Beloningsbeleid Stichting Atiy Nederland
De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen
daarvoor geen vacatiegelden. Daadwerkelijk gemaakte administratieve kosten worden gedeclareerd. Voor
het uitvoerend bestuurslid in Bolivia, Anna Haarman, geldt dat zij ieder kwartaal een bijdrage ontvangt ter
tegemoetkoming in de kosten zoals reiskosten en overige kosten die zij moet maken in het kader van de
begeleiding en coördinatie van de projecten. In 2015 is deze bijdrage € 750,- per kwartaal geweest.

Vanwege de devaluatie van de euro en de stijging van de kosten in Bolivia is door het bestuur besloten om
deze bijdrage per 2016 te verhogen naar € 1050,- per kwartaal.

