
Balans per 31 december 

€ € € € € €
Activa:

Vorderingen en vlottende activa::
Debiteuren 579,50 332,50
Nog te onvangen bedragen acties 190,00 290,00
Nog te factureren bedragen 0,00 0,00
Vooruitbetaalde bedragen 0,00 0,00
Voorraad actiegoederen 241,74 392,89

totaal vorderingen en vlottende activa 1.011,24 1.015,39

Liquide middelen:
ABNAMRO bestuursrekening 2.490,18 4.744,79
ABNAMRO spaarrekening 37.971,45 44.959,05

totaal liquide middelen 40.461,63 49.703,84

Totaal activa: 41.472,87 50.719,23

Passiva:

Stichtingskapitaal:
Stichtingkapitaal LAMP 4.222,18 7.519,14

4.222,18 7.519,14

Reserves:
Reserve Bangladesh 11.665,50 10.250,00
Reserve Aungkur 10.620,00 7.480,00
Reserve India 0,00 0,00
Reserve Vietnam 2.582,69 4.121,09
Reserve Nepal 0,00 0,00
Reserve Roemenië 0,00 1.799,00
Reserve Peru 1.660,00 5.000,00
Reserve Indonesië 3.850,00 3.850,00
Reserve Senegal 600,00 1.200,00
Reserve Malawi 2.472,50 3.800,00
Reserve Kenia 3.800,00 5.700,00

37.250,69 43.200,09

Kortlopende schulden:
Crediteuren 0,00 0,00

0,00 0,00

Totaal passiva: 41.472,87 50.719,23

Jaarrekening 2019
Stichting Lamp
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Lasten en baten per 31 december 

Baten

€ € € € € €

Donaties:

Ontvangen donaties 21.384,48 23.460,65
Ontvangen bestemde donaties 0,00 500,00

totaal donaties 21.384,48 23.960,65

Acties

Overige baten
Opbrengst acties 2.317,50 4.010,50
Opbrengst actie humanitas 492,99 0,00
Opbrengst wielershirtactie 100,00 250,00
Opbrengst bidonactie 0,00 85,00
Opbrengst Lamp Classic 5.554,85 6.037,15

totaal acties 8.465,34 10.382,65

Overige baten
Bijzondere baten 0,00 0,00
Rente opbrengst spaarekening 12,40 19,72
Betalingsverschillen 0,00 0,30
totaal overige baten 12,40 20,02

Totaal baten 29.862,22 34.363,32

31 december 2019 31 december 2018



Lasten en baten per 31 december

Lasten

€ € € € € €

Projecten:

Projecten Bangladesh 10.186,00 7.868,00
Project Aungkur Bangladesh 10.000,00 7.534,50
Project India 0,00 0,00
Projecten Vietnam 0,00 0,00
Projecten Nepal 0,00 0,00
Projecten Roemenië 1.511,00 1.950,00
Projecten Peru 1.000,00 1.000,00
Projecten Indonesië 0,00 1.700,00
Projecten Senegal 400,00 600,00
Projecten Malawi 6.800,00 5.011,50
Projecten Kenia 0,00 8.000,00

Totaal projecten 29.897,00 33.664,00

Overige lasten:

Promotiekosten algemeen 127,65 0,00
Promotie Lamp Classic 32,80 168,66
Promotie Lamp Classic eenmalig 0,00 0,00
Kosten NTFU Lamp Classic 239,81 236,87
Kosten Lamp Classic 513,75 317,95
Internetkosten Lamp Classic 90,60 90,60
Internetkosten Stichting LAMP 91,46 91,46
Software & ondersteuning 128,26 125,84
Representatiekosten 62,27 84,90
Administratiekosten 0,00 0,00
Reiskostenvergoedingen 40,00 0,00
Bankkosten 247,00 271,90
Overige algemene kosten 132,25 96,70
Bijzondere lasten 0,00 0,00

totaal overige lasten 1.705,85 1.484,88

Kosten acties

Inkopen (wijnactie) 1.507,09 2.711,45
Inkopen (shirtactie) 49,24 147,72
Inkopen (bidonactie) 0,00 59,25

totaal overige lasten 1.556,33 2.918,42

Totaal lasten 33.159,18 38.067,30

Resultaat -3.296,96 -3.703,98

ten gunste/laste van Stichtingskapitaal -3.296,96 -3.703,98

31 december 2019 31 december 2018



Toelichting op de jaarrekening:

Reserve Bangladesh : Bij aanvang van het jaar 2019 was er € 10.250,-- gereserveerd voor lopende   
scholarships. In februari 2019 is € 3500,-- extra gereserveerd voor

De reserve van € 11665,50,-- op 31 december 2019 komt ten gunste aan
aan vijf studenten waarvoor respectievelijk € 1400,--, € 1400,-- € 2550,--, 
 € 1600,-- en € 2100,-- is gereserveerd voor een beurs. De rest van het 
bedrag betreft de gereserveerde reikosten en een bedrag van € 614,50 dat
nog onbestemd is.

Kosten Bangladesh Dit betreft de toevoeging aan de reserve van resp. € 3500,-- en € 2000,-- (zie
ook toelichting bij de reservering). De overige kosten hebben betrekking
op een extra toelage van € 450,--  op een beurs en een donatie van 
€ 4236,-- aan Sphuron, een project voor digitalisering van lesmateriaal. Dat
laatste bedrag is bijeengebracht door het organiseren van de LAMP Classic.

Reserve Aungkur : In 2019 heeft Lamp wederom  € 5000,-- bijgedragen aan de exploitatie van de 
Max Primary School. In 2018 zijn we gestart met scholarships voor leerlingen 
van de Max Primary School die naar het voorgezet onderwijs gaan. In 2019
hebben we daarvoor de 2e tranche betaald ter grootte van € 920,--. Deze 
scholarships lopen tot het juli 2022 waarvoor nog gereserveerd is € 4060,--
Voor de 2e lichting scholarships dat loopt van juli 2018 tot juli 2023 was in
2018 al € 2500,-- gereserveerd maar dat is in 2019 verhoogd naar € 7500,--.
In 2019 is de eerste betaling gedaan ( € 940,--) voor deze 2e groep leerlingen.

Kosten Aungkur In 2019 is € 5000,-- betaald  voor de exploitatie van de Max Primary school.
De reservering van € 5000,-- voor de 2e lichting scholarships is als kosten
ten laste gebracht van 2019.

Reserve Vietnam : Tot aan december 2021 krijgen 3 studenten jaarlijks een beurs.  
In 2019 hebben deze studenten voor hun derde leerjaar in totaal exclusief  
bankkosten € 1517,-- ontvangen. 

Reserve Roemenië : Bij aanvang van 2019 was er € 1799,-- gereserveerd voor deels scholarsips 
en afronding van de bouw van het huiswerkverblijf. Het bestuur heeft besloten
in 2019 het gehele bedrag van € 1799,-- te besteden aan voortzetting van 
de scholing van 3 bekende kinderen en dit voor 2019 aan te vullen met een
bedrag van € 1511,--. Er is geen reserve opgenomen voor de komende 
jaren. Jaarlijks beslist het bestuur of de scholarships voortgezet kunnen 
worden afhankleijk van het budget en de voortgang van de kinderen.

Reserve Indonesië: In 2015 is € 5000,-- gereserveerd voor een periode van 5 jaar voor 
het betalen van scholingskosten en ziektekostenverzekering 
voor 12 kinderen in dorpje Dalong op Flores. In 2015 is de eerste
termijn van € 1000,-- voldaan. In 2016 is er geen betaling verricht
vanwege meevallende kosten. In 2017 is de tweede termijn van € 1000,--
betaald. In 2017 is al ruim € 850,-- betaald voor een scholarship van 3 jaar.
Begin 2018 is het restant van € 1700 gereserveerd waarvan in de loop van 
2018 de beurs van € 850,-- voor het tweede schooljaar is betaald.
In 2019 had men nog voldoende budget en is er geen bedrag overgemaakt.

projecten in Bangladesh in 2020 of 2021. Dit bedrag is beschikbaar gesteld 
toekomstige beurzen en is er alvast € 2000,-- gereserveerd voor bezoeken   

door Praclox BV.  Uit de reserve is € 4084,50 uitgekeerd voor lopende 
beurzen. 



Reserve Peru : Jaarlijks reserveert LAMP € 1000,-- voor 4 kinderen van de stichting Ananau
in Peru. Bij aanvang van 2019 was er € 5000,-- gereserveerd waarvan
een groot deel afkomstig was uit de opbrengst van de LAMP Classic 2017.
Met de jaarlijkse toevoeging van € 1000,-- was er € 6000,-- beschikbaar.
In 2019 is € 2000,-- overgemaakt voor de 4 kinderen. Dit is inclusief de 
achterstallige betaling over 2018. LAMP heeft in 2019  tevens € 1510,-- 
betaald voor leermiddelen en de 1e tranche ( € 830,--) van een 3-jarige beurs.

Reserve Senegal: In oktober 2019 is er ten laste van de reserve € 600,-- overgemaakt voor de 
basisschool in Senegal. In 2020 zal de laatste tranche worden overgemaakt. 
Het bestuur neemt in 2020 een beslissing of de ondersteuning van de 
basisschool voortgezet kan worden.

Reserve Malawi: De opbrengst van de LAMP Classic 2018 is ten goede gekomen aan beurzen
voor meisjes van een dovenschool in Malawi. De contacten lopen via
de stichting Dovenzorg Malawi. Na de LAMP Classic is er € 5000,--
gereserveerd voor de beurzen met een looptijd van 4 jaar. In september 2018
is de eerste bidrage overgemaakt ter grootte van € 1200,-- waardoor de 
reserve bij aanvang van 2019 € 3800,-- bedroeg. In 2019 is ten laste van 
resultaat aan de reserve toegevoegd een bedrag van € 3500,-- en € 3300,-- 
voor respectievelijk een twee- en driejarige beurs.
In 2019 is uitgekeerd € 1247,-- voor de meisjes van de dovenschool en alvast 
€ 1200 voor 2020. Voor wat betreft de beurzen is in 2019 de 1e tranche 
betaald van € 1750,-- en € 1100,-- maar zijn dezelfde bedragen ook 
voorshands betaald over 2020. 

Reserve Kenia: : In juni 2018 heeft LAMP een beurs verstrekt aan een student die ICT is gaan  
studeren aan de Kenyatta Universteit te Nairobi. Voor een periode van 
vier jaar is een bedrag toegekend van € 8000,--. In juni 2018 is voor het 
eerste studiejaar € 2300,-- overgemaakt. In mei 2019 heeft de tweede
betaling van € 1900.-- plaats gevonden.

Acties : De opbrengst van de wijnactie in 2019 bedroeg € 2317,50. 
Na aftrek van de inkoop van de wijn ( € 1507,09) resteerde er een winst
van € 810,41. 

Wielershirtactie: er zijn slechts 2 shirts verkocht.
De winst bedoeg € 50,76  ( € 100,00 - € 49,24 )

Bidons zijn niet meer verkocht maar zijn gebruikt ter promotie.

Humanitas: Voor mantelzorgers heeft Humanitas in november 2019 een 
gezellige avond georganiseerd.  De catering is verzorgd door een docent 
van Noorderpoort en zijn studenten. Humanitas heeft daarvoor € 2000,-- 
betaald aan LAMP. Na aftrek van inkoop en kosten is ten gunste van LAMP 
bijna € 500,-- geboekt.

LAMP Classic : Na aftrek van kosten bedroeg het resultaat van de 
LAMP Classic 2019  € 4677,89. In dit bedrag is ook opgenomen het
het lidmaatschap van de NFTU ter promotie van de LAMP Classic.
Het resultaat van de LAMP Classic 2019 is besteed aan Notumboi (Sphuron), 
een onderwijsproject voor het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal in 
Bangladesh.


