
 
 

 

 

 

 
Stichting Milly Mamoudou 
T.a.v. mevrouw A. van Nes 
P/a Koningin Emmalaan 29-10 
3851 XE  Ermelo 
 
 
 
Harderwijk, 15 juni 2020 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
In navolging van uw opdracht treft u bijgaand de jaarrekening 2019 van uw stichting aan. De 
stichting levert financiële ondersteuning t.b.v. de exploitatie van multicultureel centrum 
ONG Sarinka in Guinee. Van de ontvangsten en uitgaven van ONG Sarinka wordt in Guinee 
een eigen jaarrekening opgesteld. 
 
De samenstelling van deze jaarstukken heeft plaats gevonden aan de hand van de door u 
verstrekte schriftelijke en mondelinge gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid 
en volledigheid van deze gegevens ligt bij u. 
 
Ik dank u hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen en ben gaarne bereid nadere 
toelichting te verstrekken betreffende uw jaarrekening. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Gerda Janze 
Stadsweiden Administratie & Advies 
  



 
 

          

Stichting Milly Mamoudou   

          

Balans per  31 december 2019  31 december 2018   

          

 debet € credit  debet € credit   

          

Liquide middelen           

Banken 2.166    976     

          

Eigen vermogen   -36.933    -38.123   

          

Schulden          

Leningen   39.099 *   39.099 *  

          

 2.166  2.166  976  976   

          

          

          

* Een bedrag van € 39,099 aan langlopende schulden wordt bij overlijden van geldverstrekker omgezet in een gift.  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 
Stichting Milly Mamoudou 
         

Rekening van baten en lasten 2019  2018  
         

 kosten € baten  kosten € baten  

         

Giften    40.402    17.864  
Giften t.b.v. salaris   -    14.001  
Opbrengsten activiteiten   93    305  

   40.495    32.170  

         

Kosten         

Inkoopkosten t.b.v. Parc  6.714 *   -    

Exploitatie ONG Sarinka 31.700 *   17.603    

Personeelskosten -    11.313    

Kosten website 96    96    

Administratie- en kantoorkosten 285    767    

Fondsenwerving  310    -    

Bankkosten 200    135    

Lidmaatschappen -    60    

Overige Algemene kosten -    903    

 39.305    30.877    

         

Resultaat boekjaar  1.190    1.293    

         

 40.495  40.495  32.170  32.170  

         

         

Inkoopkosten t.b.v. Parc:         

Aanschaf tweedehands auto ter waarde van € 6.000,- (Nissan Xtrail Sport Eleganze)    

         

Aanschaf beddengoed en kussens i.v.m. overstromingen in 2019      

         

Exploitatie ONG Sarinka:         

Dit jaar is een deel van de giften gebruikt voor schilderwerk van het Ecoparc.     

Door overstromingen in dit gebied is veel schade ontstaan aan het Ecoparc.    

         

De salarissen van lokale werknemers van het Ecoparc wordt betaald van de giften.     

Er wordt gestreefd om nationale projectmanagers volledig verantwoordelijk te maken voor het Ecoparc.  

         

80 kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar krijgt onderwijs en eten van deze giften.    
 


