ﬁnancieel jaarverslag
boekjaar 2013
(2 pagina’s)
Vergoedingen
Stichting Vrij Oost Timor draait geheel op vrijwilligers. Slechts in uitzonderlijke
gevallen wordt een kleine vergoeding verstrekt. Er zijn in het boekjaar 2013
geen vergoedingen aan bestuursleden, medewerkers of derden uitbetaald.
Inkomsten
Financieel gezien een bescheiden jaar voor onze stichting. We ontvingen in
totaal € 105,00 aan giften van donateurs op onze algemene bankrekening en
Anneﬂeur van de Bunt haalde in september met de van Dam tot Dam Loop aan
sponsorgelden € 316,00 op ten behoeve van de Timor Papua Connection, ofwel
de werkgroep TiPaCo. Het West Papua Event in oktober, tevens de lancering
van TiPaCo, bracht € 218,15 op tegen de investering van € 37,80 aan snaren
(gitaar) en verfmateriaal voor in eigen kring vervaardigde memorabilia, zoals
schilderijtjes en tegeltjes. Er waren geen andere onkosten voor deze activiteit.
Een toegezegde gift van één van de standhouders op het West Papua Event
hebben wij niet in dit boekjaar ontvangen. De losse verkoop van memorabilia
heeft dit jaar € 35,00 opgebracht. Niet-geldelijke inkomsten van de stichting
zijn presentatiemateriaal, activiteitenruimte, reis- en communicatiemiddelen en
kantoorbenodigdheden, geleverd door individuele leden, medewerkers en
derden zonder dat deze in rekening werden gebracht.
Uitgaven
Dit boekjaar heeft de stichting in totaal € 65,00 uitgegeven aan reiskosten
binnenland, voor deelname aan bijeenkomsten en activiteiten van soortgelijke
organisaties. Vergoeding voor facilitaire middelen van individuele medewerkers
(gebruik internet, telefoon, printers, scanners, print cartridges en papier) is
afgerond op € 380,00. De kosten voor het webdomein van Stichting Vrij Oost
Timor bij WebReus BV bedroegen € 16,98. Voor de uitvaart van Jofrey Korwa in
juni heeft de stichting € 65,00 besteed aan een bloemstuk.
Bankkosten en rente
Voor de bankrekeningen 448 62 64 en 845 45 45 werden respectievelijk de
bedragen € 56,55 en € 95,97 aan bankkosten in rekening gebracht. De rente
over de twee gekoppelde spaarrekeningen bedroeg in totaal € 3,99.

Openen en sluiten van boekjaar 2013
01 januari 2013
Gereserveerd voor Radio Povo Viqueque
ING Rekeningnummer 448 62 64
Gekoppelde spaarrekening
Algemene zaken Stichting Vrij Oost Timor
ING Rekeningnummer 845 45 45
Gekoppelde spaarrekening
ASN spaarrekening
Contanten in kas

Euro
40,29
1.801,00
100,02
161,00

Totaal

19 december 2013
Gereserveerd voor Radio Povo Viqueque
ING Rekeningnummer 448 62 64
Gekoppelde spaarrekening
Algemene zaken Stichting Vrij Oost Timor
ING Rekeningnummer 845 45 45
Gekoppelde spaarrekening
ASN spaarrekening (opgeheven in 2013)
Contanten in kas (giften en opbrengsten)

7,00
0,00
2.109,31

Euro
98,74
1.604,73
54,07
161,26

Totaal

151,25
2.069,05

Opgesteld door M.M. Nutters, penningmeester, op 19 december 2013.
Geaccordeerd en toegelicht door A. van Binsbergen, voorzitter.

