Balans SONOM per 31-12-2019
Debet

Credit

Bank

€

Kas

€

Voorraad t.b.v. verkoop

€

Totaal €

8.916,13 Vrij te besteden t.b.v. Malawi
-

€

Bestemmingsreserve

€

3,00 Nog te betalen bankkosten december €

8.919,13

Totaal €

8.909,18
9,95

8.919,13

Toelichting:
Voorraad t.b.v. verkoop
Deze voorraad betreft 3 CD's. Deze zijn tijdens het Hökersweekend verkocht, maar niet afgehaald en betaald.
De CD's zijn gewaardeerd op € 1 per stuk, omdat de verwachte opbrengstprijs ongewis is.
Hier zit een stille reserve in. De CD's bijven beschikbaar voor een volgende actie.
Bestemmingsreserve:
Saldo 01-01-2019
Af: Collegegeld student
Bij: t.l.v. Project Geofrey
Saldo 31-12-2019

€
€
€
€

1.700,00
-1.725,00
25,00
-

De bestemmingsreserve was voor een talentvolle student medicijnen in Malawi.
De student zit momenteel in zijn 3e en laatste studiejaar. Het collegeld
voor dit laatste jaar is betaald door SONOM
De vorderingen van de student worden gemonitord.
Vrij te besteden t.b.v. Malawi
Dit saldo is op 31 december 2019 vrij beschikbaar om te besteden in Malawi.
Het saldo is als volgt opgebouwd:
Dit betreft een afrekening van
€ de 5.480,36
nabestellingen van de foto's,
die zijn gemaakt tijdens het Hökerweekend van 2018
Bij: toevoeging 2019
€
3.428,82
Saldo 31-12-2019
€
8.909,18

Baten- en lastenrekening SONOM over 2019
Uitgaven

Inkomsten

Jaarlijkse missie in Malawi

€

Project: Geofrey

€

Bankkosten
Bureaukosten

-

Donaties

€

2.565,00

562,34 Bierpakketten Anhangerschap

€

1.285,00

€

129,37 Hökersweekend

€

64,87

€

120,29 Collecte Kerk Hummelo

€

159,35

€

166,60

Totaal €

4.240,82

Info avond Kerk Hummelo
Beschikbaar voor Malawi

€

3.428,82

Totaal €

4.240,82

Toelichting:
Jaarlijkse missie in Malawi
In 2019 is Chuck niet in de gelegenheid geweest om zijn ondersteuning ter plekke uit te voeren.
Project: Geofrey
De uitgaven betreffen de investering in een nieuwe laptop voor Geofrey. Voor het collegeld t.b.v. zijn
3e studiejaar hadden we op de balans 2018 een voorziening opgenomen van € 1.700.
De werkelijke kosten waren € 25,- hoger. Deze kosten zijn ook t.l.v. dit project gekomen.
Geoffrey is een zeer talentvolle student. Wij hopen dat hij, na afstuderen, een waardevolle bijdrage kan
leveren aan het neurologie onderwijs in Malawi.
De student zit momenteel in zijn 3e en laatste studiejaar. Het collegeld
voor dit laatste jaar is betaald door SONOM
Bureaukosten
Dit zijn kosten die zijn gemaakt voor de webstie www.sonom.nl
Ook zijn er 2 Malawi vlaggen aangeschaft.
Hökersweekend
Dit betreft een afrekening van de nabestellingen van de foto's,
die zijn gemaakt tijdens het Hökerweekend van 2018
Info avond Kerk Hummelo
Op 24 oktober 2019 is er een informatie avond gehouden in de Kerk in Hummelo.
De opbrengt betreft het resultaat op verkochte consumpties, alsmede de donaties in de melkbus.

