
Debet Credit

Bank 7.192,31€        Vrij te besteden t.b.v. Malawi 5.480,36€        

Kas -€                 Bestemmingsreserve 1.700,00€        

Voorraad t.b.v. verkoop 3,00€               Nog te betalen bankkosten december 14,95€             

Totaal 7.195,31€        Totaal 7.195,31€        

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:
Sonom sponsort een talentvolle student medicijnen in Malawi. De student zit momenteel in zijn 2e studiejaar.
De bestemmingsreserve is bestemd voor het 3e studiejaar van deze student.
De vorderingen van de student worden gemonitord.

Vrij te besteden t.b.v. Malawi
Dit saldo is op 31 december 2018 vrij beschikbaar om te besteden in Malawi.
Het saldo is als volgt opgebouwd:

Beschikbaar uit boekjaar 2018 7.177,36€        
Af: Reeds voorlopig toegezegd -1.700,00€      
Bij: Te verkopen CD's 3,00€               

5.480,36€        

Balans SONOM per 31-12-2018



Lasten Baten

Jaarlijkse missie in Malawi 2.628,21€        Donaties 640,00€           

Project: Geofrey Malizani 3.262,90€        Hökersweekend 12.330,13€     

Bankkosten 91,54€             Collecte Kerk Hummelo 236,20€           

Kosten relatieonderhoud 46,32€             

Beschikbaar voor Malawi 7.177,36€        

Totaal 13.206,33€     Totaal 13.206,33€     

Toelichting:
Jaarlijkse missie in Malawi

Dit betreft de onkosten, die zijn gemaakt door Dr. (Chuck) van de Vlaskker voor neurologisch onderwijs in 
Malawi gedurende de periode van 28 april t/m 13 mei 2018, uitgevoerd in College of Medicine University  
of Malawi, Kamuzu Central Hospital Lilongwe, the Light House en Salima District Hospital.

Project: Geofrey Malizani
Deze uitgaven zijn gedaan om Geoffrey zijn studie medicijnen te kunnen laten afronden. Het betreft hier de 
uitgaven voor het 1e en 2e studiejaar. Voor het 3e studiejaar is een reservering opgenomen.
Geoffrey is een zeer talentvolle student. Wij hopen dat hij, na afstuderen, een waardevolle bijdrage kan 
leveren aan het neurologie onderwijs in Malawi. 

Onkosten relatieonderhoud
Dit zijn kosten die zijn gemaakt om donateurs, sponsors te werven c.q. bedanken. 
Sonom organiseert dit soort bijeenkomsten altijd tegen geringe kosten.

Baten- en lastenrekening SONOM per 31-12-2018


