
Debiteuren Crediteuren overgemaakt naar India
bankkosten div. kosten omschrijving

januari € 390,00 januari € 10,00 januari € 436,08

februari € 785,00 februari € 10,00 € 26,14 KvK februari € 432,41

maart € 330,00 maart € 10,00 maart € 513,91

april € 880,00 april € 112,44 april € 850,35 Tevens is er extra geld in april overgemaakt voor de vakantie bijbel school

mei € 360,00 mei € 10,00 mei € 568,73

juni € 360,00 juni € 10,00 juni € 504,33

juli € 2.360,00 juli € 111,98 juli € 487,15

augustus € 450,00 augustus € 20,00 augustus € 468,72

september € 300,00 september augustus € 480,23

oktober € 400,00 oktober € 115,20 september € 1.886,66

november € 360,00 november december € 910,80

december € 3.360,00 december € 86,00 € 142,80 advertentie

€ 168,94

totaal giften € 10.335,00 totaal bankkosten € 495,62 totaal overgemaakt € 6.083,98

begin saldo 1-1-2010: € 875,47 totaal div kosten € 168,94 totaal kosten € 664,56

rente over 2010 € 4,85 totaal kosten € 664,56 totaal crediteuren € 6.748,54

totaal debiteuren € 11.215,32 totaal debiteuren € 11.215,32 Door interne bankproblemen is er 3 x een bedrag totaal van 1455,39 euro 

terug gestuurd vanuit India. Dit is de reden dat er in augustus en september

saldo 31-12-10 € 4.466,78 meer geld is gestort.

De bedagen worden overgemaakt in Indiase roepies
Hiermee hebben ze maandelijks per kind hetzelfde bedrag te besteden.
Als een kind jarig is en tijdens de kerst wordt er extra geld overgemaakt.
Hierdoor is het bedrag per maand nooit hetzelfde
Voor de totale kosten hebben wij een sponsor.
Hiedoor kunnen wij garanderen dat 100 % van de giften aankomt bij de kinderen.
Vanaf eind 2010 wordt er 1 x per twee maanden geld overgemaakt.
Dit is hoofdzakelijk om de bankkosten te drukken

Het beginsaldo 1-1-2010 € 875,47

Ontvangen aan giften : € 10.335,00

Ontvangen aan rente : € 4,85

Totale kosten : € 664,56

Overgemaakt naar de projecten : € 6.083,98

Saldo 31-12-2010 : € 4.466,78


