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

Adres van de stichting:

RSIN nummer:
KvK nummer:
Bestuursleden:

goedkeuring jaarrekening:

website:

Balans

Activa 2019 2018
Debiteuren 0 0
Geldmiddelen 34931 28714

totaal 34931 28714

Passiva
Algemene Reserves 15284 9067
Reserves lopende projecten 19647 19647
Crediteuren 0 0

totaal 34931 28714

Staat van baten en lasten

Baten 2019 2018

rente 6 8
giften en donaties 25727 38057

totaal 25733 38065

lasten

kosten beheer 
      en administratie 1068 2859
Besteeed aan doelstellingen 18448 24400

totaal 19516 27259

resultaat 6217 10806

In deze toelichting geef ik een korte verklaring van de belangrijkste verschillen ten opzichte van 2018.
Het balanstotaal is met ruim € 6.200,-- gestegen als gevolg van de lagere bouwkosten bestemd voor 
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05-02-2020

www.caseytroyfoundation.nl

Aalsburg 2412
6602 VX   Wijchen

820723575
9197274
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Mw. C. Visser-van Dijck, secretaris



 de Bakene Casey Healthcenter, vanwege de toenemende onrust in Kameroen.
Ons nieuwe project is: Casey's Home Annex Bomono Ba Jedu inclusief Vocational Center.
Alle betalingen verlopen via de penningmeester van onze partner in Kameroen.
De kosten van het malariaproject, in de regio Bomono Ba Jedu, zijn in 2019 gefinancierd door
AFAS Foundation.
In 2019 konden 7 kinderen op kosten van Casey Troy Foundation een orthopedische operatie 
ondergaan en daarna revalideren…hun toekomst ligt weer open!

Het resultaat is vooral te danken aan de diverse giften van particulieren en de giften van kerkelijke
instanties en andere organisaties.
Een extra woord van dank aan AFAS, die ons malariaproject in Bomono heeft ondersteund.

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. € 1.790,--  en
lagere bouwkosten met een bedrag van ca. 5.950,--.


