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Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Kumbatio Nederland. in dit jaarversiag 2011 nemen
wij u graag mee om toe te lichten hoe het met deze stichting is gegaan in 2011.
Het eerste voile jaar is turbulent geweest. Naast de economische crisis, wat zorgde voor het moeilijker
verkrijgen van financiële middelen, heeft het bestuur een zoektocht gekend naar de vertaalslag van de
gestelde doelen. Dan is het goed am te beseffen en te merken dat er nog passie bestaat, waardoor het
bestuur en vrijwilligers zich niet snel uit het veld hebben laten slaan.
Terugkijkend op het jaar 2011 mogen we trots zijn op de eerste resultaten waarbij er een goede
fundering is gelegd naar 2012. Zeker in de opstart zijn kielne successen van groot belang. Vrijwilligers
voelen zich persoonlijk verbonden met de stichting, de projecten en Kenia. Daar zijn we erg blij mee en
sterkt ons bij het verder uitbouwen van de activiteiten.
Het bestuur wil graag transparant zijn in haar projectuitvoering, financiële verantwoording en
versiaglegging over 2011. Vandaar dat wij u vragen am ons te benaderen als u nog verbeteringen ziet of
goede ideeën heeft.
Voor nu wensen wij u in ieder geval veel leesplezier toe, waarbij wij de hoop hebben dat dit versiag u
inspiratie geeft am ons te blijven volgen en steunen.
Namens het volledige bestuur,
Stichting Kumbatio Nederland

Gerard J.M. Teurlings
Voorzitter
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Bestuursverslag 2011
Algemene inform atie
Statutaire naam:
Stichting Kumbatio Nederland
Opgericht:
11 oktober 2010.
Statutaire zetel:
‘s Hertogenbosch
Stichting
Rechtsvorm
Gedurende 2011 hebben er geen wijziging plaatsgevonden in de juridische structuur. Eveneens hebben
er geen wijzigingen plaatsgevonden in de statutaire doelstel(ingen.
Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling
aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Kumbatio is ANBI gecertificeerd.

Missie, visie en beleid
De stichting heeft ten doel:
1. a. het financleel ondersteunen en adviseren van het kindertehuis “Child Rescueing Centre CRC
Thika” te Kenia;
b. het ondersteunen, zowel financieel als op andere wijze, van andere instanties en projecten die
bijdragen aan de ontwikkeling van de (evens van kinderen in Kenia en speciaal in Thika;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorder(ijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creëren van betrokkenheid van
bedrijven, organisaties en personen en het verkrijgen van financiële steun via sponsering en andere
financiële bijdragen.

Samenstelling van het bestuur
De heer G.J.M. Teurlings
voorzitter
De heer A.J. Schutgens
penningmeester
Mevr. Y. Boltze
secretaris
Mevr. B. Githara
bestuurslid

Bezoldiging van het bestuur
Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Aan de bestuurders zijn geen bedragen aan
leningen, voorschotten, of ga ranties verstrekt.

Activiteiten en gerealiseerde prestaties in 2011
Er zijn zowel in Nederland als in Kenia bij CRC activiteiten uitgevoerd ter verbetering van de
(eefomstandigheden van de kinderen. Zo werden er in Nederland sponsoracties opgezet en werden er
bij het kindertehuis CRC diverse projecten uitgevoerd die later specifiek worden beschreven.
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Sponsoracties
Nieuwjaarsduik
In het eerste jaar van het bestaan van Stichting Kumbatio Nederland zijn we begonnen met een
geweldige sponsoractie “De Nieuwjaarsduik 2011”. Vanuit het bestuur hebben Yvette Boltze en Marleen
Zuurman met drie vrijwilligers € 1800,- weten op te halen door in het ijskoude zeewater van
Scheveningen deze uitdaging aan te gaan. Van deze activiteit is een filmpje op You Tube gezet. Een
activiteit die voor herhaling vatbaar is!
Sterrenactie
In de maanden maart t/m mel heeft het bedrijf Coneco waar de man van ons bestuurslid Beaty
Baetsen Githara werkt een “Goede Doelen”-actie gedaan: Sterrenactie. Dit houdt in dat de
werknemers een “ster” konden kopen met een bepaalde waarde. ledere ster ondersteunde een goed
doel. Voor Stichting Kumbatio Nederland is € 420,- binnengehaald.
-

-

Heliumballonnenactie
Op 30 april (Koninginnedag) heeft Yvette Boltze van het bestuur samen met een vriendin op de
Koninginnemarkt in Utrecht heliumballonnen verkocht. Aan deze heliumballonnen werd een kaartje
gebonden waar een wens op kon worden geschreven voor de kinderen in Kenia. Als deze kaart
gevonden werd, kon de vinder naar een website gaan om contact te zoeken met degene die dit kaartje
geschreven had. De ballonnen werden voor € 2,50- verkocht. Helaas was de opbrengst minimaal: €
41,20
Wereldwinkeldag Rosmalen
De bestuursleden Marleen Zuurman en Ute Houweling hebben zich ingezet voor een promotiedag op
14 mel in Rosmalen tijdens de Wereldwinkeldag. Tijdens deze promotie werden wederom de
heliumballonnen verkocht en konden de mensen een vrijwillige donatie doen. De opbrengst van deze
dag was € 103,Diner Oecumenische kerk Rosmalen
In Rosmalen vond op 18 mel een diner plaats waarvan een deel van het geld naar een goed doel zou
gaan. Bestuurslid Ute Houweling heeft zich hiervoor ingezet waarmee € 125,- is opgehaald.
Niimeegse Vierdaagse Markt
Bestuurslid Beaty Baetsen Githara verkoopt jaarlijks Keniaanse sieraden en allerlei produkten van
keniaans zandsteen op de Nijmeegse Vierdaagse. Door haar succes hierin en haar hoge opbrengst, heeft
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ze ook voor Stichting Kumbatio hier gestaan. Helaas door het enorme slechte weer was de opkomst van
het aantal bezoekers tot een minimum afgenomen. Net als de horeca heeft ook zij er onder moeten
lijden en was de opbrengst na 5 dagen maar € 39,50.
Rommelmarkt eigen wijk
Bestuurslid Yvette Boltze heeft in haar eigen wijk deelgenomen aan een rommelmarkt. Hiervoor heeft zij
€ 40,- binnengehaald.
Spinning-marathon Sportiom
Eén van de vrijwilligers (Jeanne de Vaan) die naar Kenia is geweest, heeft voor ons de spinningactie
opgezet in samenwerking met het sportcentrum “Sportiom” in ‘s-Hertogenbosch. Hierbij is de pers
betrokken geweest en zijn er promotassen gemaakt met informatie over Kumbatio en een drinkbeker
van het Sportiom. Deze actie vond plaats op 2 juni waaraan 30 sportievelingen hebben meegedaan om 3
uur te spinnen. De totale opbrengst was € 2045,-. Een mooi bedrag en ook nag promotie!
Sponsordiner
Op 1 oktober vond het eerste sponsordiner plaats, georganiseerd door het bestuurslid Marleen
Zuurman. De lokatie was in Waalre in het wijkcentrum “‘t Klooster”. Tijdens dit diner voor 30 gasten
vond er een presentatie plaats over Stichting Kumbatio en haar project Child Rescueing Centre.
Daarnaast vond er een veiling plaats van Keniaanse produkten zoals sieraden en produkten gemaakt van
keniaans zandsteen. De opbrengst van deze avond was € 1320,-.
Activiteiten Child Rescueing Centre (CRC)
De meeste activiteiten hebben plaatsgevonden ten tijde van de aanwezigheid van onze eerste 8
vrijwitligers in de maanden juli en augustus. Alle vrijwilligers hebben op eigen initiatief en eigen manier
geld binnengehaald. Hiermee konden zij een keuze maken uit zaken die moesten worden opgeknapt in
CRC. Deze 8 vrijwilligers hebben de volgende zaken gerealiseerd:
De muren geverfd in de gezamenlijke ruimte van CRC. Wat eerst een vale crême-achtige kleur was, is nu
een prachtig hemeiblauwe kleur geworden. Daarnaast zijn er ook nieuwe gordijnen opgehangen.
>

prachtig blauwe muren en nieuwe gordijnen

Het pad
Het pad (ongeveer 200 meter lang) naar CRC was erg slecht begaanbaar voor
auto’s, pikipiki’s (motorrijders als openbaarvervoer) en voetgangers. Het pad
is afgeschraapt, gedraineerd en opnieuw belaagd waardoor het een stuk
toegankelijker is geworden.
Wate rta n k
Eén van de twee watertanks lekte, waardoor de druk van de watertoevoer
afnam. Door de lekkende watertank van het hoge platform te halen en op de
grond te plaatsen in beton, kwam de druk weer terug en is de watertank op
het platform bedoeld voor drinkwater en de watertank op de grond voor
schoonmaakwater. Het water uit de tank op de grond wordt handmatig
afgeta pt.
Kookgelegenheid
Er werd gekookt boven een betonnen gat waaronder houtvuur kon warden geschoven. Daar bovenop
werd een grate pan gezet om mee te koken. Dit gaf enorm veel rook. Dit bouwsel is afgebroken en er is
een zogenaamde ‘jiko’ voor in de plaats gekomen. Dit is een soort van metalen kookgelegenheid voor 2
pannen. De rook van het houtvuur kan flu worden afgevoerd middels een schoorsteen.
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Voor de kinderen is een leuke wip gemaakt en geplaatst. De kinderen maken er veel gebruik van!
Matrassen 15 stuks
Veel kinderen in CRC plassen in hun bed wat voor veel stankoverlast zorgt, maar ook voor onhygiënische
omstandigheden. Er zijn 15 nieuwe matrassen gekocht, zodat de kinderen met het slechtste matras
weer op een schoon matras met een kunststof overtrek kunnen slapen.
Nieuwe schoenen
De schoenen van aWe kinderen zijn vervangen, daar deze veelal kapot waren. Het is van groot belang dat
de kinderen schoenen dragen om de hygienische persoonlijke omstandigheden te verbeteren. Naast dat
de kinderen verwondingen op kunnen lopen zonder schoenen, is er een veel voorkomende aandoening:
“jiggers”. Deze komen voor bij kjnderen waarbij de hygiene dermate slecht is, dat kielne zandvlooien in
de voeten kruipen en daar gangetje graven wat zelfs kan leiden tot amputatie van tenen.
Nieuwe betonnen naambord
Uiteindelijk heeft bestuurslid Yvette Boltze in december een nieuw betonnen naambord laten plaatsen.
Aan het begin van het pad heeft een metalen naambord gestaan. Deze is ongeveer een jaar geleden
gesto!en.
de schilder van het betonnen bard

Tot s’ot
Met het bewerkstelligen van voornoemde zaken is CRC weer een stuk vooruit gegaan. Naast deze
secondaire zaken, is er ook een vooruitgang geboekt in de primaire omstandigheden.
We hebben met de moeder van bestuurslid Beaty Beatsen Githara, die een supermarkt heeft op
ongeveer 45 minuten afstand rijden van CRC, geregeld dat via haar het voedsel wordt geleverd. Op deze
manier krijgt Stichting Kumbatio meer beheersing van gelden.

Activiteitenplan 2012
Stichting Kumbatio heeft besloten zich te gaan richten op een ander project waarbij zij meer invloed
heeft op het reilen en zeilen van tie deelprojecten. De missie en visie van de stichting blijft hetzelfde:
“bijdragen aan betere leefomstandigheden van kinderen in Thika. Hiertoe is het plan om een nieuw
kinderhuis op te zetten.” Dit huis staat in het gebied van Kilimambogo in Thika. Vanuit het huis heb je
een prachtig uitzicht op de berg “Kilimambogo”, de berg van de buffalo’s.
In mei 2012 zal dit project van start gaan in samenwerking met de organisatie “Watoto Wenye Nguvu”,
een toegewijde organisatie in 2004 gestart. Om voldoende middelen voor dit nieuwe project te
genereren, ziet het activiteitenplan er als volgt uit:
Sponsor a child
We willen donateurs de mogelijkheid bieden om één of meer kinderen persoonlijk te sponsoren voor
het verblijf in het kinderhuis, medische kosten en onderwijs. Hierbij zijn de contacten tussen sponsor en
kind nauwer dan een algemene donatie voor het kinderhuis. De planning is om dit per 1 juni te starten.
Spin n ingactie
Net als vorig jaar zal er een spinningactie
worden opgezet met een sportcentrum.
Dit zal plaatsvinden in de maand juni.
Schoolacties
Scholen en kinderen zijn geInteresseerd in
het organiseren van sponsoracties. Het is
leuk en zinvol voor de kinderen op scholen
hier in Nederland en daarnaast worden de
kinderen van het kinderhuis geholpen.

Sponso rd i ner
Dit jaar staat het sponsordiner weer gepland op 1 oktober. We willen het ditmaal op een andere lokatie
grootser opzetten.
Nieuwjaarsduik
Deze goedlopende actie zal ditjaar weer terugkeren.
Niimeegse Vierdaagse
De lage opbrengst van afgelopen jaar door het slechte weer, is geen voorbode dat dit jaar wederom
niets tijdens deze week verkocht zal worden. De ervaringen van voorgaande jaren waren immers erg
goed.
Commissies
Naast bovenstaande geplande acties, wil de Stichting onderzoeken of het mogelijk is om commissies
met vrijwilligers in te richten die zich kunnen richten op allerlei acties waarmee geld kan worden
binnengehaald. Ook zal tie stichting zich gaan richten op tie mogelijkheid om geld in de vorm van
subsidie te krijgen bij verschillende organisaties en zal er meer contact worden gelegd met het
bedrijfsleven om vanuit die hoek financiële middelen te verkrijgen. Hiervoor zal er een 5 bestuurslid
worden aangetrokken die zich specifiek gaat bezighouden met dit soort zaken.
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Begroting 2012
inkomsten
bedrijven
scholen
particulieren
acties
subsidies
vrijwilligers
TOTAAL

€
€
€
€
€
€
€

4.000
20.000

uitgave n
renovatie nieuw weeshuis
inboedel nieuw weeshuis
voedsel
water
electriciteit
brandhout
salarissen
medische kosten
bijd rage schoolgeld
huurkosten woning
onderhoudskosten
kleding/ schoeisel
onvoorzien
TOTAAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000
2.000
4.800
600
480
960
2.400
240
120
1.200
1.200
2.000
2.000
20. 000

5.000
2.000
4.000
5.000

Ondertekening bestuur
‘s Hertogenbosch, 12 april 2012

De

Mevr. Y. Boltze, secretaris

De

Mevr. B. Githara, bestuurslid

r——i

Jaarstukken 2011
•
•
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Jaarrekening
Overgegegevens

Jaarrekening
2011
•
•
•
•

Balans per 31 december 2011
Staat van baten en lasten 2011
Waarderingsgrondsagen
ToeIichtngen

fiTL

Balans per 31 december 2011

(na resultaatbestemming)

31.12.2011
€

31.12.2010
€

Activa
Viottende Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

0
5.984

221
853
5.984

1.074

5.984

1.074

Passiva
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

5.908

0
5.908

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

76

_fL______________

0

1.074
76

0

5.984

1.074

Staat van baten en lasten 2011
2011
€
Baten:
Vrijwilligersbijdragen
Baten uit fondsenwervende
activiteiten
Baten uit sponsoring bedrijven
Donaties en giften particulieren
Subsidies van overheden
Rentebaten
Overige baten
Som der baten

3.600
6.497
6.645
6.028
0
0
0
22.769

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Bijdragen kindertehuis

14.728
14.728

Werving baten
Kosten vrijwiNigers
Kosten fondsenwervende activiteiten
Kosten sponsoring bedrijven
Kosten donaties en giften particulieren
Kosten verkrijging subsidies

362
779
0
0
0
1.141

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

992
992

Som der lasten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging / onttrekking aan
Algemene reserve
bestemmingsreserve

Resultaat na bestemming

16.861

5.908

0
0
0

5.908

J
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Waarderingsgrondslagen
Ontbreken vergelijkende cijfers
In de staat van baten en lasten dienen de begrotingscijfers van het boekjaar te worden opgenomen
en in de toelichting dienen de verschitlen tussen de begroting en de werkelijke cijfers te warden
geanalyseerd, tenzij de functie die door de Organisatie-zonder-winststreven aan de begroting wordt
toegekend dat niet zinvol maakt. Van dit Iaatste is bijvoorbee?d sprake als de Organisatie-zonder
winststreven de begroting niet ais belangrijk stuurinstrument gebruikt voor de beheersing van de
activiteiten. Stichting Kumbatio is eind 2010 opgericht en gestart met het realiseren van haar
doelstellingen in 2011. Zij beschikt bij de start van boekjaar niet over een begroting die als
stuurinstrument wordt gebruikt voor de beheersing van de activiteiten.
Algemene grondsiagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640
Organisaties zonder winststreven.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten warden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de
transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per
balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen warden opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover nodig is op de vorderingen
een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op
basis van een individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Het banksa Ido bed raagt ultimo 2011 € 5.984.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva warden opgenomen tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de waardering baten en lasten
Vrijwilligersbijdragen, baten, donaties en giften
Vrijwilligersbijdragen, baten, donatiesen giften warden verantwoord in hetjaarwaarin zijworden
ontvangen, tenzij de baten toegerekend kunnen warden aan specifieke activiteiten. In dat geval
warden de baten toegerekend aan hetjaarwaarop deze betrekking hebben.
Kostentoerekening
Kosten warden toegerekend aan de doelstellingen (werving baten) en beheer en administratie op
basis van direct toerekenbare kosten en niet direct toerekenbare kosten.
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Jaarverslag 2011

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingeri en overlopende activa betreffen de nog te ontvangen en vooruitbetaade bedragen
per einde boekjaar, met een looptijd korter dan 1 jaar. Ultimo 2011 is er geen sprake van nog te
ontvangen en vooruitbetaalde bedragen. Eind 2010 was er sprake van vooruitbetaalde bedragen
voor kosten van beheer en administratie (TNT Post en KvK).
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit het saldo van baten en lasten. Het resultaat na
bestemming bedraagt € 5.908. Dit resuftaat is voHedig toegevoegd aan het eigen vermogen en
verantwoord als vrij besteedbaar vermogen. Het eigen vermogen wordt uiteindelijk volledig
aangewend ten behoeve van de doelstellingen van de stichting.
Er is geen sprake van door het bestuur gevormde bestemmingsreserves.
Stand eigen vermogen 31 december 2010
Toevoegingen
Onttrekkingen
Resultaat 2011
Stand elgen vermogen 31 december 2011

€
€
€
€
€

0
0
0
5.908
5.908

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overiopende passiva betreffen de nog te betalen bedragen en de
vooruitontvangen bedragen per einde boekjaar, met een Iooptijd korter dan 1 jaar. Ultimo 2011 is er
sprake van nog te betalen bankkosten voor een bedrag van € 76. Eind 2010 was er sprake van
vooruitontvangen baten van de nieuwjaarsduik 2011 overige donaties en giften. De opbrengsten van
deze donaties en giften zijn als opbrengsten verantwoord in boekjaar 2011.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Er is geen sprake van niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Stichting Kumbatio Nederland

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en
lasten
Baten
De baten van de stichting worden onderscheiden in de volgende posten:

Vrijwilligersbijdragen
Baten uit fondsenwervende activiteiten
Baten uit sponsoring bedrijven
Donaties en giften particulieren
Subsidies van overheden
Rentebaten
Overige baten

2011

2010

€

€

3.600
6.497
6.645
6.028
0
0
0
22.769

0
0
0
0
0
0
0
0

Vrijwilligersbijdragen
De vrijwilligersbijdragen zijn de bijdragen van de vrijwilligers die naar het kindertehuis in Kenia gaan.
De bijdrage bedraagt € 400 per vrijwilliger.
Baten uitfondsenwervende activiteiten
In 2011 hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden met als doel inkomsten te genereren die ten
goede komen aan de stichting. In 2011 betreffen dit de volgende activiteiten:

Nieuwjaarsduik
Spinning marathon
Sponsordiner
Overige acties
Totaal baten uit fondsenwervende activiteiten

€
€
€
€
€

1.528
2.075
1.739
1.155
6.497

-

Baten ult sponsoring bedrijven
De stichting heeft diverse bedrijfssponsoren. In 2011 heeft de stichting een bijdrage ontvangen van €
5.000 en € 1.200 van een tweetal bedrijven. Deze posten bepalen voor het overgrote deel de baten
uit sponsoring van bed rijven.
Don aties en giften particulieren
De opbrengsten uit donaties en giften van particulieren betreffen de periodieke en eenmalige
bijdragen van particuieren.
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Lasten
Besteed aan doelstellingen
Bijdragen kindertehuis

€

14.728

De lasten van de stichting betrefferi voornamelijk de bestedingen aan de ctoelstellingen, namelijk de
maandelijkse bijdrage aan het kindertehuis. In 2011 is een bedrag van € 14.728 besteed aan het
kindertehuis.
Bestedingspercentage
Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen (aan de doelstellingen) en in relatie met de
totale baten procentueel weergegeven voor het jaar 2011.
2011
Totaal bested ingen
€
14.728
Totaa baten
€
22.769
Bestedingspercentage
64,7%
Van de niet bestede baten os het overgrote deel opgenomen als eigen vermogen. Deze middelen
zullen aisnog ingezet worden als bestedingen voor de do&stellingen.

Kosten gemaakt voor de werving van baten
Kosten vrijwilligers
Kosten fondsenwervende activiteiten
Kosten sponsoring bedrijven
Kosten donaties en giften particufleren
Kosten verkrijging subsidies

362
779
0
0
0
1.141

Deze kosten betreffen de kosten die gemaakt zijn in 2011 om enkele baten mogeiijk te maken.
De kosten van de vrijwilligers zijn de kosten die de stichting betaald ter compensatie van de kosten
die de vrijwilligers hebben gemaakt ten behoeve van het kindertehuis.
De kosten van de fondsenwervende activiteiten betreffen zijn kosten die de stichting heeft gemaakt
in het kader van het sponsordiner.

Beheer en administratie
De kosten voor beheer en administratie bedragen € 992. Het gaat hier onder andere om de
eenmalige kosten die noodzakelijk zijn bij de oprichting van de stichting, de kosten van de
maand&ijkse bankbetalingen en de website. Procentueel betekent dit dat de stichting 5,9% van haar
totale lasten besteed heeft aan kosten van beheer en administratie. De verwachting si dat dit
percentage zal dalen in verband met de oprichtingskosten die meegenomen zijn in het eerste
bestaansjaar.
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Stichting Kumbatlo Nederland

Overige gegevens
Voorstel tot bestemming van bet resultaat over het boekjaar 2011
Het resultaat over het boekjaar 2011 wordt volledig toegevoegd aan het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansda turn
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van inv?oed zijn op het gepresenteerde vermogen
en resultaat in de jaarrekening 2011.

