
 

1.1 Begin balans   

      

  Begin Balans 2020 

      

  Activa   

  Vlottende activa   

  Vorderingen € 0.00 

  Liquide middelen € 4,809.25 

      

  Pasiva   

  Reserves en fondsen   

  Algemene reserve € 4,809.25 

  Kortlopende schulden   

 Schulden € 0.00 

      

1.2 Baten en Lasten   

  Baten   

  Ingekomen sponsorgelden   

  Stichting Batang Pinangga € 43,504.24 

  Periodieke giften € 26,576.00 

  Youth Ambassadors € 5,761.84 

  Subtotaal aan ingekomen sponsorgelden € 75,842.08 

      

  Overig   

  Naheffing eigen bijdrage Youth Ambassadors 2019 € 480.00 

  Vooruit ontvangen eigen bijdrages € 5,600.00 

  Totaal aan baten € 81,922.08 

   

  Lasten   

  Besteed aan doelstelling   

  Donaties aan BP vanuit reguliere geldstroom € 18,166.06 

  Donaties aan BP vanuit periodiek giften € 26,576.00 

  Donaties aan BP vanuit Youth Ambassadors € 5,761.84 

  Subtotaal lasten € 50,503.90 
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  Overig   

  Kosten Batang Pinangga € 8,583.00 

  Kosten aanbetaling vliegtickets Youth Ambassadors € 2,907.00 

  Bank / transactie kosten € 147.18 

  Totaal aan lasten € 62,141.08 

      

  Saldo   

  Baten € 81,922.08 

  Lasten € 62,141.08 

  Saldo € 19,781.00 

      

  Resultaatbestemming   

  Mutatie liquid middelen € 19,781.00 

      

1.3 Kasstroomoverzicht   

      

  Liquide middelen per 1 januari 2020 € 4,809.25 

  Ingekomen sponsorgelden € 75,842.08 

  Eigen bijdrage Youth Ambassadors € 6,080.00 

  Donaties aan Batang Pinangga Foundation inc. -€ 50,503.90 

  overige kosten -€ 11,637.18 

      

  Geldmiddelen per 31 december 2020 € 24,590.25 

      

1.4 Mutatie eigen reserve over 2020   

      

  Eigen reserve per 1 januari € 4,809.25 

  Totaal baten € 81,922.08 

  Totaal lasten -€ 62,141.08 

  Eigen reserve per 31 december € 24,590.25 
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1.5 Eindbalans 

Eindbalans 2020 

Activa 
Vlottende activa 
Vorderingen € 0.00 
Liquide middelen € 24,590.25 

Pasiva 
Kortlopende schulden 

Vooruit ontvangen eigen bijdrage € 5,600.00 
Reserves en fondsen 
Algemene reserve € 18,990.25 

1.1 Het boekjaar 2019 werd afgesloten met € 4.809,25 in liquide middelen. De stichting had geen 

schulden uitstaan, dus begin boekjaar 2020 was er ook €4.809,25 in kas. 

1.2/1.3 De Youth Ambassadors hebben in 2020 €5.761,84 opgehaald met verschillende sponsoracties en 

giften. Vanwege de corona pandemie hebben we de reis moeten cancelen en is er vanaf april overgegaan op 

het organiseren van acties vanuit de stichting met steun van oud-YA’s. De Youth Ambassadors hebben in 2020 

in totaal €10.980,- betaald voor de vlucht en onkosten op de Filippijnen. Hiervan was €480,- nog afkomstig uit 

een naheffing van de YA 2019 reis, wegens extra gemaakte kosten door een gecanceld en uitgestelde 

terugvlucht. Van de overgebleven €10.500,- is €4.900,- gedurende het jaar weer terugbetaald. Vier Youth 

Ambassadors hebben ervoor gekozen hun eigenbijdragen à €6.500,- te laten staan voor een eventuele reis in 

2021. Dit staat gereserveerd onder ‘vooruit ontvangen eigen bijdrage’ en wordt verder niet meegerekend in de 

mutatie van de algemene reserve. Er is een aanbetaling gedaan van €2.907,- voor de aanschaf van de 

vliegtickets. Dit voorschot is blijven staan met de optie om de tickets dan 2021 bij een volgende reis te 

gebruiken. In totaal is er in 2020 €75.842,08 aan sponsorgelden binnengekomen, wat de totale baten op 

€81.922,08 brengt. Stichting Batang Pinangga heeft over 2020 €8.583,- aan kosten gemaakt, dit kan worden 

opgesplitst in €338,12 aan verzekeringskosten en de overgebleven €8.244,88 zijn de kosten van de 

chocoladeletteractie, kerstkaarten en acties via de webshop. Er is in totaal €50.503,90 aan het kindertehuis 

overgemaakt voor de reguliere kosten. Tezamen met de aanbetaling van de YA-reis zijn er in 2020 meer baten 

(€81.922,08) geweest dan lasten (€62.141,08). Resulterend in een positief saldo van €19.781,-. Dit positieve 

resultaat wordt toegevoegd aan de liquide middelen van voorgaande periode. 

1.4/1.5 Het jaar werd begonnen met €4.809,25 in kas. Met het positieve resultaat van €19.781,- komt het 

totaal aan liquide middelen van de Stichting Batang Pinangga per 31 december 2020 op €24.590,25 en zonder 

de vooruit ontvangen eigenbijdragen is er €18.990,25 aan algemene reserve. De begroting van het 

kindertehuis voor 2021 bedraagt €55.000. 
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