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BATEN 2018  2017  
Sponsorinkomsten  €       18.094  24%  €       15.141  59% 

Overige inkomsten, van organisaties of anderszins   €       56.581  76%  €       10.310  41% 

Totaal der Baten  €       74.675  100%  €       25.451  100% 

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling  €       74.675     €       25.451   

     
LASTEN     
Besteed aan doelstelling:     
Kindersponsoring     

Boma Letu  €       21.875    €       11.740   
Grace for Needy  €         5.280    €         5.020   

Totaal kindsponsoring  €       27.155     €       16.760   

     
Projecten     

Boma Letu:  Keuken  €         6.015    €               -     
Boma Letu: Medisch en kleding  €               -      €         7.000   
Boma Letu: Beheerderswoning  €         9.910    €               -     
Boma Letu: tbv aankoop Grond  €         7.000    €               -     

Boma Letu: Kippenproject  €         2.000    €               -     
Grace for Needy: Koeien  €         1.400    €         2.140   

Grace for Needy: Relocatie  €       15.050    €               -     
Totaal projecten  €       41.375     €         9.140   

     

Totaal besteed aan doelstelling  €       68.530     €       25.900   

     
Wervingskosten  €         2.000    €               -     
Administratiekosten  €               -      €               -     
Bankkosten  €            480    €            482   
Overige Kosten  €         1.145    €              86   

     
Rentelast  €               -      €               -     

     

Som van de lasten  €       72.154     €       26.469   

     

Saldo baten en lasten  €         2.520     €        -1.018   
 

Liquiditeitsaldo: 

Liquiditeitsaldo (Rabobank-rekening) per 31-12-2016  € 2.994 (geen reserveringen) 

Liquiditeitsaldo (Rabobank-rekening) per 31-12-2017  € 1.976 (geen reserveringen) 

Liquiditeitsaldo (Rabobank-rekening) per 31-12-2018  € 4.496 (geen reserveringen) 

  



De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Kosten die het bestuur 

maakt worden niet gedeclareerd. De kosten gemaakt voor projectbezoeken worden eveneens door 

de bestuursleden zelf bekostigt. De stichting heeft geen werknemers in dienst.  

Wanneer 2018 vergeleken wordt met 2017 vallen een aantal zaken op;  

Inkomsten;  

BE-COME heeft in 2018 grofweg het 3-voudige binnengehaald ten opzichte van 2017. Deze groei zit 

met name in de “grote gevers”. Het aandeel  kleine sponsorgiften ten opzichte van de “grotere 

gevers neemt ook af. De verwachting is daarmee dat de inkomsten in 2019 niet lager zal zijn dan in 

2018. Het bestuur onderkent het risico van afhankelijk worden van een paar grote gevers en 

ontplooid activiteiten om een breder publiek aan te spreken. 

Uitgaven; 

Als er gekeken wordt naar de uitgaven, dan zijn de sponsoruitgaven bij Grace for Needy gelijk 

gebleven, terwijl Boma Letu meer gelden ontvangt. Bij Boma Letu zijn in 2018 meer ontwikkelingen 

geweest, zowel op economisch vlak, met betrekking tot ontplooide projecten die een goed 

operationeel resultaat neerzetten, als op hulpverliningsvlak, waar meer kinderen opgevangen zijn 

ten opzichte van een jaar eerder in samenspraak met de overheid.  

Verder is te zien dat in 2018 een fors bedrag besteed wordt aan projecten. Deze projecten behoeven 

investering om zo bij te dragen aan de zelfvoorzienendheid van de beide weeshuizen. Vanuit die 

hoedanigheid kan geconcludeerd worden dat Be-Come in 2018 meer in lijn met haar eigen 

doelstellingen kon opereren dan in 2017 (waar de incidentele uitgaven voor een substantieel deel uit 

nood geboren waren).  

In 2019 wil Be-Come doorgaan op de ingeslagen weg als het gaat om het financieren van projecten 

die bijdragen aan de zelf voorzienendheid van deze weeshuizen. 

Zoals te zien is in de cijfers dekken de sponsorinkomsten niet het bedrag wat uitgegeven wordt aan 

kindsponsoring. Dat betekent dat er kinderen zijn die geen kindsponsor hebben en dat dit wordt 

aangevuld door de “grote gevers”. Be-Come wil graag dat ieder kind een eigen kindsponsor heeft, 

hier zal de stichting zich in 2019 voor blijven inzetten. 

 

 


