
Sichting Gehandicapte Kinderen Kameroen
ook wel genoemd: Casey Troy Foundation.

Adres van de stichting:

RSIN nummer:
KvK nummer:
Bestuursleden:

website:

Balans

Activa 2018 2017
Debiteuren 0 0
Geldmiddelen 28714 113009

totaal 28714 113009

Passiva
Algemene Reserves 29068 18262
Reserves lopende projecten -354 94747
Crediteuren 0 0

totaal 28714 113009

Staat van baten en lasten

Baten 2018 2017

rente 8 0
giften en donaties 38057 82734

totaal 38065 82734

lasten

kosten beheer 
      en administratie 2859 3206
Het Doel 119501 55313

totaal 122360 58519

resultaat -84295 24215

In deze toelichting geef ik een korte verklaring van de belangrijkste verschillen ten opzichte van 2017.
Het balanstotaal is met ruim 84.000,-- gedaald als gevolg van de bouwkosten bestemd voor de BCHC.
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waaraan ook de Wilde Ganzen ons steunt.
ons nieuwe project: The Bakene Casey Health Center.
Wij hebben de betalingen voor de bouw van het Center naar onze partner in Kameroen gedaan

Het resultaat is vooral te danken aan de diverse giften van particulieren en de giften van kerkelijke
instanties en organisaties, met name de Wilde Ganzen.

Beloningsbeleid:
Wij werken met vrijwilligers die geen van allen betaald worden.
De gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting worden vergoed,
Wel wordt gebruik gemaakt van de zg. vrijwilligersregeling  van de belastingdienst.
Dit resulteert in een verlaging van de administratie en beheerskosten met ca. 350,--  en een
verlaging van de giften en donaties met een bedrag van ca. 44.500,--.
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