
STICHTINGSREKENING 2012 (STICHTING TOWNSHIPS S.A.) 

Inkomsten  (BATEN)        Uitgaven (LASTEN) 

Naam      Bedrag    Naam      Bedrag     

 

SPONSORING PARTICULIEREN   €.980,-    Bankkosten     €.  33,70 

SPONSORING BEDRIJVEN   €.2000,-   Attenties vrijwilligers    €.  95,10 

SPONSORING KERKEN    €. 250,-    Reiskosten binnenland    €. 425,04 

          Beheerskosten     €.144,46 

          Verzendkosten zeecontainers   €.4376,68 

          Diversen     €. 200,- 

(Nadelig)-SALDO    €.2044,98 

Totalen      €.5274,98         €.5274,98 

BALANS 

DEBET     Bedrag     CREDIT     Bedrag     

BANK     €.5527,23    KAPITAAL    €.5527,23 



Toelichting balans: de stichting heeft geen eigendommen of vaste activa enz. aan de debetzijde; ook heeft zij geen reserveringen of andere posten aan 

de creditzijde te doen/te plaatsen.  

Toelichting baten en lasten: de stichting heeft alleen maar te maken met sponsorgelden om haar doel te verwezenlijken d.w.z. het organiseren van de 

containerzendingen; zij heeft in binnen-en buitenland betrouwbare personen /bedrijven tot haar beschikking. 

_______________________________________________________________________________________ 

Stichtingsrekening 2013 (STICHTING TOWNSHIPS S.A.) 

Inkomsten  (BATEN)        Uitgaven  (LASTEN) 

Naam      Bedrag    Naam    Bedrag 

SPONSORGELDEN PARTICULIEREN €.610,-     BANKKOSTEN   €. 46,16    

RENTE BANK    €. 99,74    REISKOSTEN BINNENLAND €.139,16 

          GEBRUIK OPSLAGLOODS €.278,98 

          VERZ.KOSTEN CONTAINERS €.1474,70 

          REISKOSTEN BUITENLAND €.3100,- 

          DIVERSEN   €. 400,- 

(Nadelig)-SALDO   €.4729,26     



Totalen     €.5439,-        €.5439,-,- 

 

BALANS.      

DEBET     Bedrag      CREDIT    Bedrag 

BANK     €.798,07     KAPITAAL   €.798,07 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toelichting balans: de stichting heeft geen eigendommen of vaste activa enz. aan de debetzijde; ook heeft zij geen reserveringen of andere posten aan 

de creditzijde te doen/te plaatsen.  

Toelichting baten en lasten: de stichting heeft alleen maar te maken met sponsorgelden om haar doel te verwezenlijken d.w.z. het organiseren van de 

containerzendingen; zij heeft in binnen-en buitenland betrouwbare personen /bedrijven tot haar beschikking. 

 

STICHTINGSREKENING 2014 (stichting townships s.a.) 

Inkomsten (BATEN)        Uitgaven (LASTEN) 

Naam      Bedrag   Naam     Bedrag 



SPONSORGELDEN PARTICULIEREN  €.4480,-  BANKKOSTEN    €.118,50 

         VERZENDKOSTEN CONTAINERS €.3361,- 

         REISKOSTEN BINNENLAND  €. 492,60 

         VERBLIJFSKOSTEN   €. 230,- 

         DIVERSEN    €. 235,40 

         (Voordelig)-SALDO   €.  42,50 

Totalen     €.4480,-       €.4480,- 

 

BALANS 

DEBET      Bedrag   CREDIT    Bedrag 

BANK      840,57   KAPITAAL    €.840,57 

Toelichting balans: de stichting heeft geen eigendommen of vaste activa enz. aan de debetzijde; ook heeft zij geen reserveringen of andere posten aan 

de creditzijde te doen/te plaatsen.  

Toelichting baten en lasten: de stichting heeft alleen maar te maken met sponsorgelden om haar doel te verwezenlijken d.w.z. het organiseren van de 

containerzendingen; zij heeft in binnen-en buitenland betrouwbare personen /bedrijven tot haar beschikking. 



 

STICHTINGSREKENING  2015 (STICHTING TOWNSHIPS S.A.) 

Inkomsten (BATEN)        Uitgaven (LASTEN) 

Naam      Bedrag   Naam     Bedrag 

SPONSORING PARTICULIEREN  €.7900,-   BANKKOSTEN   €.150,98 

          REISK. BINNENLAND  €.507,14 

          VERZ.KOSTEN CONTAINERS €.5105,- 

          KOSTEN REIS ZUID AFRIKA €.1119,72 

          DIVERSEN   €. 400,-     

          (Voordelig)-SALDO €. 617,16 

Totalen     €.7900,-       €.7900,- 

 

BALANS. 



Debet      Bedrag   Credit     Bedrag 

BANK      €.1457,73   KAPITAAL    €.1457,73 

Toelichting balans: de stichting heeft geen eigendommen of vaste activa enz. aan de debetzijde; ook heeft zij geen reserveringen of andere posten aan 

de creditzijde te doen/te plaatsen.  

Toelichting baten en lasten: de stichting heeft alleen maar te maken met sponsorgelden om haar doel te verwezenlijken d.w.z. het organiseren van de 

containerzendingen; zij heeft in binnen-en buitenland betrouwbare personen /bedrijven tot haar beschikking. 

 

STICHTINGSREKENING  2016 (STICHTING TOWNSHIPS S.A.) 

INKOMSTEN (BATEN)        UITGAVEN (LASTEN) 

Naam     Bedrag    Naam    Bedrag 

SPONSORING SCHOLEN   €.1300,-    BANKKOSTEN    €.  83,86 

SPONSORING PARTICULIEREN  €.2665,-    REISKOSTEN BINNENLAND  €. 367,92 

SPONSORING BEDRIJVEN   €.3000,-    ATTENTIES VRIJWILLIGERS  €.  36,38 

TERUGSTORTING KOERSV.   €. 317,16    VERZ.KOSTEN CONTAINERS  €.3629,- 



           JUBILEUMKOSTEN   €. 175,- 

           VERBLIJFSKOSTEN   €. 450,- 

           DIVERSEN    €. 400,- 

           (Voordelig) –SALDO   €.2140,- 

TOTALEN     €.7282,16         €.7282,16 

 

BALANS. 

Debet      Bedrag    Credit     Bedrag 

BANK      €.3597,73    KAPITAAL    €.3597,73 

Toelichting balans: de stichting heeft geen eigendommen of vaste activa enz. aan de debetzijde; ook heeft zij geen reserveringen of andere posten aan 

de creditzijde te doen/te plaatsen.  

Toelichting baten en lasten: de stichting heeft alleen maar te maken met sponsorgelden om haar doel te verwezenlijken d.w.z. het organiseren van de 

containerzendingen; zij heeft in binnen-en buitenland betrouwbare personen /bedrijven tot haar beschikking. 

 



STICHTINGSREKENING  2017 (STICHTING TOWNSHIPS S.A.) 

 

INKOMSTEN (BATEN)       UITGAVEN (LASTEN) 

Naam      Bedrag   Naam      Bedrag 

SPONSORING PARTICULIEREN  €. 6185,-   VERZ.KOSTEN CONTAINERS  €.7850,- 

SPONSORING SCHOLEN   €.3710,-   REISKOSTEN BINNENLAND  €.779,51 

SPONSORING BEDRIJVEN  €.4850,-   VERBLIJFSKOSTEN    €. 342,75   

SPONSORING KERKEN   €.1500,-   DOUANE en VERV.KOSTEN BUITENL. €.1560,- 

          REPARATIEKST.SCHOLEN BUITENL. €.2445,80 

          RELATIEKOSTEN/ATTENTIES  €. 426,- 

          REISKOSTEN BUITENLAND  €1927,70 

          DIVERSEN     €. 515,- 



          (Voordelig)-SALDO   €.398,24 

Totalen    16245,-          €.16245,- 

 

BALANS. 

Debet    Bedrag    Credit     Bedrag 

BANK    €. 3995,97   KAPITAAL     €.3995,97 

Toelichting balans: de stichting heeft geen eigendommen of vaste activa enz. aan de debetzijde; ook heeft zij geen reserveringen of andere posten aan 

de creditzijde te doen/te plaatsen.  

Toelichting baten en lasten: de stichting heeft alleen maar te maken met sponsorgelden om haar doel te verwezenlijken d.w.z. het organiseren van de 

containerzendingen; zij heeft in binnen-en buitenland betrouwbare personen /bedrijven tot haar beschikking 

 

              


