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Geacht bestuur,

Hierbij overleggen wij u ons rapport inzake de jaarrekening 2020 van uw stichting.

ALGEMEEN

SAMENSTELLINGSVERKLARING

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarstukken 2020 van uw
stichting, samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarstukken berust bij u.
Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarstukken te
verstrekken.

WERKZAAMHEDEN

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken,
rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarstukken die aan een
accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

BEVESTIGING

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarstukken samengesteld in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.
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PATER HARRIE van LOON STICHTING.
WERKGROEP TERUG NAAR BATOURI.

OPMERKINGEN :

Alle vrijwilligers die zich inzetten voor de "Harrie van Loon Stichting" of werkgroep
"Terug naar Batouri" zetten zich geheel belangeloos in en ontvangen geen enkele vergoeding
voor hun werkzaamheden.

Donaties:

Aanleg zonnepanelen, gezondheidscentrum Batouri, 14.000,00€   
Scholen Espérance Vie
Giften 1.265,00€     
Vrouwenorganisatie Adefka 165,00€        
Straatkinderen 250,00€        
Scholen, Banyo & Mobé 750,00€        
Esp Vie, Drieling 500,00€        
Esp Vie, Weeskinderen 841,00€        

--------------
17.771,00€            

Kosten:

Kosten aanleg zonnepanelen 15.000,00€   
restituties etc -1.218,33€   
Drukwerk etc. Nieuwsbrief 55,70€          
Bankkosten 360,34€        
Kosten webdesign 254,10€        
Kosten algemeen -€               
giften school Limbé 500,00€        
Stortingen naar diverse projecten, 4.500,00€     
Op aanvraag is specificatie verkrijgbaar.

--------------
19.451,81€            

--------------

te kort over 2020. -1.680,81€             
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