Stichting Werkgroep Urgenta

10 februari 2016

Toelichting op jaarrekening 2015
Project 1e Kinderziekenhuis 2015
Het project is in 2015 in 2 fases uitgevoerd. Begin november afgerond. De totale projectkosten zijn
geworden € 137.478 tegenover een inzameling van € 134.200. Daarmee is een tekort ontstaan van
€ 3.278. Het bedrag welke op de balans is opgenomen( € 156.564,31),moet gezien worden als bruto
uitgave. Daar gaan nog terug gevorderde btw bedragen, deels ontvangen in 2015, nog vanaf en
uitgeven gedaan in 2014. Het tekort zoals genoemd zal naar verwachting door Wilde Ganzen worden
aangezuiverd in 2016. Waarmee het project, welk is gestart in 2014, financiële volledig gedekt
wordt.
Emergency Hospitaal
Wij hebben in 2015, 6 trauma bedden geschonken aan het Emergency Hospitaal waar de werkgroep
in 2013 werkzaam is geweest. Deze kosten, € 678=, zijn uit de algemene middelen gefinancierd.
Traumacentrum
Het Traumacentrum is voor de werkgroep een nieuw ziekenhuis. Waar contact mee is gelegd voor
het opzetten van een mogelijk nieuw project welke in de naaste toekomst zou kunne worden
uitgevoerd . Het ziekenhuis had per direct behoefte aan een operatietafel en operatie lamp. Daar de
werkgroep over dergelijk zaken beschikte is besloten 1 operatietafel en 1 operatielamp te schenken
aan het Traumaziekenhuis. De transport kosten, € 299=, zijn uit de algemene middelen gefinancierd,
Kinderziekenhuis Balti(Project Hope)
Project Hope heeft de werkgroep enige tijd terug gevraagd het aanwezige kinderziekenhuis in de
stad Balti, Moldavië, te voorzien van een medisch gassen net op Intensieve care en operatie
centrum. Geheel gefinancierd door Project Hope. Door alle verrekeningen is er klein positief saldo
van € 164= blijven staan. Dit bedrag zal gereserveerd blijven voor een mogelijke uitbreiding in
ziekenhuis van Balti.
Reis-en risicoverzekeringen.
Het in de balans opgenomen bedrag van € 1.905 is aanzienlijk. Het is de vooruitbetaling voor 2016.
Deze kosten worden t.z.t verwerkt in de aan te vangen project(en) 2016 .

