PROGNOSE
2016
Het boekjaar 2015 heeft zich gekenmerkt door een geweldige
oogst, ondanks El NINO. In 2016 zal meer aandacht worden
besteedt aan het gebruik van mest en compost.
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Aan onze deelnemers en begunstigers
Strategische highlights
Door de grote droogte in Afrika door de gevolgen van El NiNo mislukt de maisoogst in
Malawi jaar op jaar. Met de inzet van mest en compost kunnen de gevolgen van El Nino
worden geneutraliseerd. Daarom zullen we steeds meer aandacht geven aan het maken en
gebruiken van verrijkte compost.

Financiële highlights
De financiële situatie van de stichting heeft zich goed ontwikkeld. Om de gewenste
uitbreiding voor de komende jaren mogelijk te maken is er een meer en stabieler funding
noodzakelijk.

Highlights bedrijf
Deelnemers in Malawi krijgen steeds meer grip op de toepassing van het Food For LiFe
systeem. De funding door middel van onze showroom blijft redelijk stabiel alhoewel er
steeds meer acties nodig zijn om het stabiel te houden. Wilde Ganzen heeft ons project
voor het jaar 2016/2017 goedgekeurd en zal het financieel ondersteunen. Er blijft een
ernstig te kort aan vrijwilligers die willen meehelpen in de showroom.

Vooruit kijken
Er zal naar worden gestreefd om het aantal deelnemers in Malawi fors uit te breiden.
De doelstelling is 2.100 deelnemers.

Bo Teerling
Voorzitter
28 oktober 2016
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Financieel overzicht

Balansposten
Activa
Voorraden
Handelsdebiteur
en
Overlopende
activa
Liquide
middelen
Totaal
Passiva
Eigen vermogen
Lang vreemd
vermogen
Kredietinstelling
Handelscrediteu
ren
Overlopende
passiva
Totaal
Controle saldo
Resultaten
Netto omzet
Inkoopwaarde
Bruto resultaat
Giften
Wilde Ganzen
Oogstopbrengst
15/16 40%
Totaal
opbrengsten
Kosten
Projectkosten
Beheer en
administratie
Communicatie
Resultaat

Progno
se
31-dec16

Voorlop
ig
31-dec15

23.594

23.594

2.500

2.250

2.819

2.158

7.500
36.413

1.256
29.258

-22.913

-15.663

-10.000

-10.500

-2.500

-2.345

-1.000
-36.413
0

-750
-29.258
0

2016
45.000
-10.000
35.000
10.000
32.500

2015
47.500
-12.350
35.150
9.235
22.500

9.000

8.400

86.500

75.285

-72.250

-59.878

-4.500
-2.500
7.250

-6.578
-2.450
6.379
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Notities bij het financieel overzicht
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Notities bij het financieel overzicht
Aandachtspunten
De cijfers zijn gebaseerd op interne verslaggeving. Het is een voorlopig verslag. Zodra de
jaarrekening definitief is zal het bestuur worden gevraagd deze goed te keuren op haar
vergadering van 15 november 2016.
Het aantal boeren die deelnemen aan ons project Food For LiFe is gestegen van 450 in
2014 tot 1.100 in 2015.

Het grote verschil

Contactinformatie
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Contactinformatie
Als u een foto door uw eigen foto wilt vervangen, klikt u met de rechtermuisknop op de foto
en kiest u Afbeelding wijzigen.
Bo Teerling
Voorzitter
Tel 0031 65135 9392
boteerling@gmail.com
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