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Voorwoord

2010 is weer een goed jaar geweest voor Live Build. We hebben onze
eerste grote projecten afgerond en door de investeringen in de afgelopen
jaren hebben we het ook financieel erg goed gedaan. Verder is er hard
gewerkt aan een duurzame interne organisatie. Met een goede balans
tussen zoveel mogelijk ruimte voor vrijwilligers en het afdekken van de
randvoorwaarden door het aannemen van vaste krachten.
We zijn trots op wat we in het derde jaar na oprichting al hebben
neergezet. Allereerst de financiële groei: een omzet van €310.000 in
2010, na een omzet van €85.000 en €180.000 in respectievelijk 2008 en
2009. Ook de verhoudingen tussen de uitgaven is een prestatie voor een
jonge, nog opstartende organisatie: 8% overhead, 6% fondsenwerving en
wel 86% voor de projecten in Afrika. Ten slotte zijn we blij dat we in 2010
onze visie hebben kunnen aanscherpen op basis van onze ervaringen en
de behoeftes in Kameroen.
Graag nemen we je in dit jaarverslag mee door 2010. Naast deze
momentopname, nodigen we mensen van harte uit contact met ons op
te nemen als je geïnteresseerd bent in Live Build.
Douwe van Loenen
Voorzitter
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projecten

Algemeen

Fysiotherapie Offinso

In 2010 is binnen Live Build het projectteam van start gegaan. Dit
betekent dat alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de projecten van
Live Build één keer in de twee weken bij elkaar komen. Tijdens deze
vergadering houden we elkaar op de hoogte van de voortgang van
de projecten en werken we samen aan verbetering van de kwaliteit
van onze projecten. Deze vergaderingen en een tweetal verdiepende
cursussen hebben ertoe geleid dat niet alleen het uitvoeren van
projecten is verbeterd, maar dat ook het uitvoeren van projecten een
steviger fundament heeft gekregen.

In januari 2010 is een ambassadeur van Live Build naar Offinso, Ghana
afgereisd om daar te beginnen aan de bouw van een fysiotherapiepraktijk.
Dit gebouw staat op een gehandicaptencentrum voor kinderen en
jongvolwassenen.

Live Build heeft voor 2010-2011 concrete doelstellingen geformuleerd
wat betreft het aantal en het type projecten. Voor zowel onze
waterprojecten als onze onderwijsprojecten willen we in 2011 drie
kleine projecten en één groot doorlopend project uitvoeren. Om onze
projectvisie te realiseren hebben we in 2011 een bedrag van €220.000
nodig. Voor dit bedrag helpen we 1.200 kinderen aan beter onderwijs en
11.000 mensen aan schoon drinkwater. In 2010 hebben we de weg naar
dit ambitieuze doel ingeslagen.
Eind 2010 hebben we de groei van het aantal projecten in Kameroen
ingezet. Om dit te faciliteren zijn er meer vrijwilligers aangetrokken
om ons te komen helpen. De inkomsten zijn echter nog niet voldoende
meegegroeid. Voor het uitvoeren van de geplande projecten is het
noodzakelijk om in 2011 het projectteam te laten doorgroeien en ons
meer op de fondsenwerving voor de projecten te richten. Hierdoor
kunnen wij op een haalbare, concrete en tastbare manier ons steentje
bij blijven dragen.
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Bij aankomst op 11 januari 2010 lag alleen de fundering van het nieuwe
gebouw er, maar de bouw ging erg voorspoedig. Binnen enkele dagen
stonden de muren en na 1,5 maand kon er begonnen worden met het
dak. Live Build heeft vanuit Nederland ondersteuning geleverd en ter
plekke meegeholpen met de bouw. Dit heeft er voor gezorgd dat er bij
vertrek van Live Build uit Offinso er een praktijk van 140 m2 stond, met
elektriciteit, watertoevoer en een werkende riolering.

“

”

Live Build heeft vanuit Nederland
ondersteuning geleverd en ter plekke
meegeholpen met de bouw

Dit project is erg voorspoedig gegaan, mede door de inzet van de mensen
ter plekke. Het gebouw is op dit moment in gebruik door een Ghanese
fysiotherapeut die er zijn praktijk gevestigd heeft. De praktijk is
toegankelijk voor de mensen op het centrum, maar ook voor mensen uit
de regio. Zo draagt Live Build bij aan een verbetering van de gezondheid
van de mensen in en rondom Offinso.

projecten

Schoolproject Mamfe (UAC)
Het jaar 2010 heeft veel goeds gebracht voor meer dan 120 kinderen
in Kameroen. Samen met onze lokale partner, United Action for
Children (UAC), gaan we Kameroenese kinderen een kans op een betere
toekomst geven dankzij kwalitatief goed onderwijs. In het Dreamcenter
kunnen kinderen in kleine klassen van ongeveer 30 kinderen
genieten van kwalitatief goed onderwijs gebaseerd op de holistische
onderwijsprincipes. Dit terwijl normale scholen klassen van wel 60 tot
100 leerlingen hebben en het onderwijs puur is gefocust op het halen van
de tentamens. In het Dreamcenter krijgen kinderen naast de reken- en
taallessen ook waardevolle (ondernemers)vaardigheden mee. Bevlogen
docenten leren de kinderen om bijvoorbeeld op het land te werken en/
of voor dieren te zorgen. Dit zijn waardevolle vaardigheden in een op
landbouw gericht land als Kameroen.
De eerste fase van het Dreamcenter is in 2010 dankzij vele sponsoren
(waaronder de Turing Foundation, het Anton Jurgens Foundation en
Impulsis) en onze eigen donateurs volledig gefinancierd. Dit betekent
dat in 2011 de eerste vier klaslokalen, een lerarenkamer en toiletten
gebouwd kunnen worden. We kijken ernaar uit om in de toekomst de
volgende vier fases te realiseren en nog meer kinderen een kans op een
betere toekomst te geven.

op het l
k
a
d
n
a
Ee
asloka
l
k
e
d
r
vie
nya
van Ba
5

projecten

Schoolproject Banya

Waterproject Tinto

Begin 2010 heeft Live Build een opknapbeurt gegeven aan Government
Primary School Banya. Dit was hard nodig, want de lesomstandigheden
waren erbarmelijk: in drie klaslokalen werd er aan 240 kinderen
lesgegeven!

In 2010 zijn we druk bezig geweest met het voorbereiden en onderzoeken
van een nieuw project. Het gaat om een waterproject in Tinto dat
zes dorpen met elkaar verbindt. Het huidige systeem is 40 jaar oud,
werkt gebrekkig en voldoet niet meer aan de wensen van de sterk
gegroeide gemeenschappen. De communities zijn echter gedreven,
goed georganiseerd en beschikken over de kennis die nodig is voor het
beheren van een ‘Water-by-Gravity’ systeem.

Het gebouw zag er als volgt uit: maar drie van de vier lokalen hadden
een dak. De aardevloer was ongelijk en had allemaal uitstekende
rotsen, het gebouw was niet geschilderd en op de plaatsen van deuren
of ramen bevonden zich alleen grote gaten. De schoolbanken stonden
twee kanten op gericht, zodat de klassen met de ruggen naar elkaar les
kregen.
De community van Banya is zeer actief en zij hebben in het verleden al
veel aantoonbare inspanningen, zoals het gebouw tot dan toe, geleverd.
Live Build koos er daarom voor om deze community te ondersteunen
en heeft het mogelijk gemaakt om een volwaardig schoolgebouw te
verwezenlijken. Met dak, ramen en deuren, gestuukt, geschilderd,
gelijkmatige vloer en zes afzonderlijke ruimtes doet het gebouw de
naam school eindelijk eer aan.
Wat hebben we dit met dit project bereikt? Het werkelijke verschil
zit hem er in dat de kinderen nu veilig en geconcentreerd les kunnen
volgen: in een eigen afsluitbaar lokaal, met alle nodige voorzieningen.

“

”

Er zijn heldere afspraken gemaakt
over de uitvoer, coördinatie, planning en
financiering van het project

Alle voorbereidingen, vragen en bijeenkomsten hebben ertoe geleid dat
er een sterk projectplan ligt en dat er goed is nagedacht over hoe we dit
project in 2011 vloeiend kunnen laten verlopen. Er zijn heldere afspraken
gemaakt over de uitvoer, de coördinatie, de planning en de financiering
van het project. Ook is er een start gemaakt met het werven van fondsen
via een karaffenactie. De actie, waarbij 5 Utrechtse restaurants aan
hun karaffen een juten zakje met een begeleidend kaartje hangen,
maakt het mogelijk om restaurantbezoekers een letterlijke ‘duit in het
zakje’ te laten doen. Omdat schoon drinkwater nu eenmaal niet overal
vanzelfsprekend is.
In 2011 hopen we dankzij deze voorbereidingen 3500 mensen aan schoon
drinkwater te helpen.
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Banga Bakundu
LiveBuild ondersteunt het ziekenhuis en de omliggende gemeenschap
sinds 2009 bij het realiseren van schoon drinkwater. Het ziekenhuis in
Banga Bakundu heeft namelijk al meer dan 25 jaar geen toegang tot
schoon drinkwater, terwijl dit voor een ziekenhuis erg belangrijk is.
Voorheen moest men meer dan 10 kilometer reizen voor goed en schoon
drinkwater.
Door een goede samenwerking met meerdere lokale partijen, waaronder
de in water gespecialiseerde NGO OSRI en het boorbedrijf Water Survey,
en onder begeleiding van onze project coördinator Madelon Eelderink
heeft het ziekenhuis sinds september 2010 eindelijk toegang tot schoon
drinkwater. Water Survey heeft een borehole van ruim 50 meter diep
geboord vanwaar ze het water naar de overhead tanks van het ziekenhuis
pompen. Vanuit deze tanks word het water over het hele ziekenhuisterrein
verspreid. Eindelijk hebben de patiënten en het personeel toegang tot
schoon drinkwater. Ook is er een eerste standtap aangesloten voor de
gemeenschap van Banga Bakundu. Bij deze tap kunnen de mensen uit
het dorp ook schoon water krijgen. In de toekomst zullen er meer van
deze taps in het dorp neergezet worden. Op dit moment zijn we de
eerste stap van het waterproject aan het analyseren. Voordat we verder
gaan, willen we weten hoe veel water de borehole levert. Dit heeft
namelijk veel invloed op het verdere verloop van het project. In 2011,
na metingen in het droogseizoen, weten we wat de minimumcapaciteit

van de borehole is en kunnen we concrete stappen plannen om ook de
gemeenschap van Banga Bakundu van water te voorzien.
In het ziekenhuis van Banga is LiveBuild ook nog steeds bezig met de
nieuwe ziekenhuisvleugel. Dit project heeft echter flink wat vertraging
opgelopen. Door problemen met de coördinatie tussen LiveBuild, de
aannemer en het ziekenhuis, ligt dit project al een tijdje stil. Op dit
moment liggen er plannen om in ieder geval de bovenste verdieping
van het gebouw af te maken en deze verdieping te verbinden met de
operatiezaal. We hopen dit project in de loop van 2011 weer op de rails
te krijgen.

“

Water Survey heeft een
borehole van ruim 50 meter diep
geboord vanwaar ze het water
naar de overhead tanks van het
ziekenhuis pompen.

”

Organisatie

Financiën

Communicatie & evenementen

Na de grote groei gedurende het jaar 2009 is er in het jaar 2010 werk
gemaakt van een verbeterde interne financiële boekhouding om deze
groei het hoofd te kunnen bieden. Het oprichten van een financieel
team was de eerste stap, dit team draagt zorg voor de het dagelijks
financieel management alswel de financiële controle en verantwoording.
Al snel is Live Build ook op zoek gegaan naar een boekhouder die ieder
kwartaal over de schouders mee kijkt in de boeken. Dankzij de prettige
samenwerking met Remco, van ‘Bosma en Van Otterlo Administraties’
zijn we nog zekerder over correctheid van onze financiële cijfers. Deze
professionaliseringsslag heeft geresulteerd in het feit dat we continu
kunnen monitoren hoe de verschillende lasten zich procentueel tot
elkaar verhouden, waardoor we altijd precies kunnen zien of Live Build
zich aan zijn beloften houdt, hetgeen zichtbaar effect heeft gehad op
de kostenpercentages die ten doel waren gesteld voor 2010.

2010 is een belangrijk jaar geweest voor de communicatie van Live
Build. Er is bewust voor gekozen om van communicatie een belangrijke
pijler binnen de organisatie te maken. Hier wordt dan ook voor het eerst
een budget aan gekoppeld. We hebben er voor gekozen om serieuzer om
te gaan met bijvoorbeeld een website of social media en om niet alleen
te zenden, maar ook te kijken waar de behoefte ligt bij de donateurs.
Aan het eind van het jaar is er een strategie voor 2011 uitgestippeld en
liggen er plannen voor een nieuwe website. 2010 is er vooral geweest
om een fundering neer te leggen voor de groei die we komend jaar
willen gaan maken.

Daarnaast is er in 2010 besloten om de fondsenwerving buiten de
organisatie te plaatsen. De samenwerking met oud Live Build bestuurslid,
Ruurd en zijn nieuwe fondsenwervingsbedrijf ‘Fair Fundraising’, is er
een effectieve en duurzame manier gevonden om het donateursbestand
gestaag te laten uitgroeien tegen een eerlijk en te verantwoorden tarief
van €6,- euro per geworven euro aan maanddonaties. Een tarief dat drie
keer onder het gemiddelde in de sector ligt.

Op het gebied van evenementen is er voor gekozen om vooral de focus
te leggen op gratis promotie en het vergaren van naamsbekendheid.
Behalve de actie ‘Wandelen voor Water’ lag de focus op Live Build op
een positieve manier aan de man te brengen en de merknaam Live Build
positief in de markt te zetten. In de tweede helft van het jaar hebben
we besloten om via meerdere wegen geld op te halen, in 2011 zal dan
ook de focus verdeeld worden tussen naamsbekendheid vergaren en
fondsen werven.

Vaste krachten
Vanaf augustus 2010 heeft Live Build een algemeen directeur. Door het
groeiende aantal projecten, het groeiende aantal vrijwilligers, meer
financiële middelen en voor het behoud van de ervaring die we opdoen
is het belangrijk om iemand te hebben die het overzicht behoudt en de
verschillende aspecten van Live Build met elkaar verbindt. Daarnaast is
in september een part time administratieve kracht aangetrokken om de
back office up to date te houden.
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CLiC

Connecting Live Build in cameroon
Het doel van Connecting Live Build in Cameroon (CLiC) is om Live
Build inzicht te geven in de lokale behoeftes, cultuur en gebruiken
en daarnaast de samenwerking tussen Live Build in Nederland en de
projecten in Kameroen te verbeteren. We doen dit door in te zetten op
betrouwbare en duurzame samenwerkingsrelaties tussen Live Build en
organisaties en gemeenschappen in Kameroen.
Daarnaast is het belangrijk om Live Build niet alleen in Kameroen te
verbinden, maar ook de Nederlandse betrokkenheid met Kameroen te
vergroten. Blogs, filmpjes, en foto’s houden iedereen die in Nederland
geïnteresseerd is van de ontwikkelingen rondom CLiC op de hoogte.
Voor CLiC zijn in 2010 Bauke en Fabrice en later Madelon voor een
periode van 3 maanden naar Kameroen geweest. In het laatste kwartaal
van 2010 zijn Marloes en Rieneke geselecteerd en getraind voor CLiC in
2011. We hebben als Live Build ervaren hoe waardevol het is om continu
vertegenwoordiging in Kameroen te hebben. De samenwerking met de
partners verloopt beter en er zit meer continuïteit in de projecten die
we als Live Build uitvoeren. Bovendien leren we steeds meer wat er
voor nodig is om op de juiste manier, de juiste projecten te doen in
Kameroen.
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Jaarrekening

Toelichting Balans
De jaarrekening is opgesteld door Bosma & Van Otterlo Administratie.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De jaarrekening is opgesteld
volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De
waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is
vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de
periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Waar nodig zijn de vergelijkende
cijfers geherrubriceerd.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiele vaste activa - De materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met
afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening
houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een
vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek
van voorzieningen wegens oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Fondsen en reserves
Het eigen vermogen wordt onderverdeeld in reserves en fondsen. Indien
aan een deel van de reserves een beperktere bestedingsmogelijkheid
is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou
zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als bestemmingsfonds of
bestemmingsreserve. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door
het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd.
Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel
aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag
en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook
de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door
de derden zijn gesteld, worden vermeld. Indien de beperking zoals
bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is
aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen
aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds).
In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van
iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze
beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten
verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten
verantwoord.

Jaarrekening
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde
van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en
anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van
een dienst betrouwbaar kan worden geschat, wordt de opbrengst
met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de verrichte
prestaties.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en
de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord
in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in
aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door
middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van
de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen,
boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering
zijn gebracht op vervangende investeringen.

Baten
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan
derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en
omzetbelasting.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking
hebbende renteopbrengsten en - lasten van uitgegeven en ontvangen
leningen.

Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de winst-enverliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op economische
voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de
goederen zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst
op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst
waarschijnlijk is.

Belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde
resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel
of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

Jaarrekening

Staat van baten en lasten
Over 2010 heeft Live Build in totaal €310,360 opgehaald. Dit is lager dan begroot over 2010. De lagere inkomsten zijn vooral te verklaren door
lagere opbrengsten vanuit de straatwerving en minder overige baten uit acties en dergelijken. Wat betreft lasten is er minder aan de doelstelling
uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat veel geld is bestemd voor langlopende projecten en nog niet uitgegeven is. De kosten fondsenwerving en
beheer en administratie waren beide lager dan begroot en met respectievelijk 6% en 8% goed in balans met de totale inkomsten.

Begroting 2010

Exploitatie 2010

Exploitatie 2009

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving

!280,000

!243,579

!174,497

Subsidies

!55,000

!63,238

!-

Baten uit acties derden

!-

!946

!4,594

Financiële baten

!-

!-

!47

Overige baten

!13,500

!2,597

!2,878

Som der baten

!348,500

!310,360

!182,016

Doelstelling

!200,000

!110,596

!67,773

Kosten fondsenwerving

!30,000

!18,102

!62,224

Kosten beheer en administratie

!35,000

!25,398

!24,635

Kosten promotie & evenementen

!-

!1,921

!-

Som der lasten

!265,000

!156,016

!154,632

Saldo

!83,500

!154,344

!27,384

Lasten
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Jaarrekening

Balans
Zoals eerder aangegeven heeft Live Build over 2010 veel fondsen
ontvangen voor langlopende en toekomstige projecten. Dit verklaart
het hoge bedrag aan liquide middelen. Zowel de bestemmingsfondsen
en de bestemmingsreserve zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2011
compleet uitgegeven worden in Kameroen.

2010

2009

Activa
Vaste activa

!5,735

!5,692

Vlottende activa
Liquide middelen

!17,386
!186,307

!4,950
!47,080

Totaal activa

!209,428

!57,722

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

!15,000
!21,006

!4,400
!31,743

Bestemmingsfondsen
Totaal reserves

!170,040
!206,046

!15,559
!51,702

Kortlopende schulden
Totaal passiva

!3,382
!209,428

!6,020
!57,722

Passiva
Reserves
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Jaarrekening

Lasten volgens richtlijn 650
De bovenstaande tabel geeft de verdeling van de lasten aan over doelstelling, fondsenwerving, beheer en administratie en promotie en events. De
totale overhead (alle kosten minus doelstelling) komt over 2010 uit op 14.6%.

Doelstelling

Beheer & adm.

Promotie & events

Totaal 2010

Lasten
Salarissen en sociale lasten

!6,334

!3,116

!12,712

-

!22,161

Afschrijvingen

!369

!147

!958

-

!1,474

Huisvestingslasten

!2,257

!903

!5,867

-

!9,026

Directe projectlasten

!95,262

-

-

-

!95,262

Lasten fondsenwerving

-

!13,246

-

-

!13,246

Evenementen- en promotielasten

-

-

-

!1,921

!1,921

Algemene en kantoorlasten

!1,725

!690

!4,485

-

!6,900

Extern gefinancierde lasten

!4,650

-

-

-

!4,650

Financiele baten en lasten

-

-

!1,376

-

!1,376

Totaal

!110,596

!18,102

!25,398

!1,921

!156,016

Percentage van baten

14

Fondsenwerving

35.6%

5.8%

8.2%

0.6%

50.3%

Jaarrekening

Begroting 2011
Zoals eerder aangegeven heeft Live Build over 2010 veel fondsen
ontvangen voor langlopende en toekomstige projecten. Dit verklaart
het hoge bedrag aan liquide middelen. Zowel de bestemmingsfondsen
en de bestemmingsreserve zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2011
compleet uitgegeven worden in Kameroen.

Begroting 2011
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving

!225,000

Subsidies

!50,000

Baten uit acties derden

!50,000

Financiële baten

!-

Overige baten

!25,000

Som der baten

!350,000

Lasten

15

Doelstelling

!400,000

Kosten fondsenwerving

!20,000

Kosten beheer en administratie

!30,000

Kosten promotie & evenementen

!5,000

Som der lasten

!455,000

Saldo

(!105,000)
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