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INTRODUCTIE

Drieluik Maatschappelijk Actief is ontstaan vanuit de stichting Diakonaal-Maatschappelijk
Diakonaal Maatschappelijk
Aktiveringscentrum (DMA Centrum).
Toen het bestuur van het DMA Centrum zich in 2011, door gebrek aan structurele inkomsten,
genoodzaakt zag om het uitvoerend werk te beëindigen, bestond de behoefte om de bestaande
initiatieven van maatschappelijk activeringswerk in het buitenland te handhaven en de expertise op
het gebeid van vrijwilligerswerk, armoedebestrijding en maatschappelijke betrokkenheid op enigerlei
wijze te continueren. Het ging daarbij met name om reeds lopende activiteiten in Ethiopië en Georgië.
Om dit mogelijk te maken hebben drie voormalige medewerkers van het DMA Centrum en
drie sympathisanten besloten om een stichting op te richten, een goede doelen organisatie die
vrijwilligerswerk ondersteunt bij de ontwikkeling, uitvoering en verzelfstandiging van kleinschalige
buitenlandse projecten. Mede dankzij facilitering door het DMA Centrum werd een snelle start
mogelijk gemaakt waardoor de formele oprichting
oprichting van de stichting Drieluik Maatschappelijk Actief in
i
april 2012 een feit werd. De stichting dient uitsluitend het algemeen belang en heeft geen
winstoogmerk.
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2012

Op 16 augustus 2012 zijn een rekening en een
e spaarrekening geopend bij Rabobank Merwestroom te
Hardinxveld Giessendam.
Het benodigde door het DMA toegezegde werkkapitaal is op die datum nog niet beschikbaar omdat de
stichting Diakonaal Maatschappelijk Aktiveringscentrum haar werkzaamheden
werkzaamheden nog niet heeft afgerond.
Wij verwachten dat dit eind 2013 het geval zal zijn.
Om die reden is de afspraak gemaakt dat het DMA Centrum de algemene kosten voor de stichting
Drieluik Maatschappelijk Actief gedurende de oprichtingsperiode en het eerste jaar zal voldoen.
voldoe
In het boekjaar 2012 zijn de kosten voldaan zoals afgesproken. Daarom zijn er geen uitgaven op de post
algemene kosten. Tevens heeft hert DMA Centrum de kosten voor deskundigheidsbevordering van de
bestuursleden voor haar rekeninggenomen alsmede de aanschaf
aans
van kantoorartikelen en de kosten voor
de sponsoracties en PR activiteiten.
Dankzij diverse sponsoracties is er geld bijeengebracht voor de verdere ontwikkeling van Elf Gasha. Ook
is ten behoeve van dit project een reservering voor een elektriciteitsvoorziening
elektriciteitsvoorziening overgemaakt. Dit
D bedrag
van 11.000,- Euro zal moeten worden teruggestort wanneer dit initiatief niet wordt gerealiseerd.
gerealiseerd Dit is
eveneens het geval bij twee andere
ere reserveringen te weten een generator
generator en een schutting. De generator
is inmiddels aangeschaft. Elf Gasha verwacht de overige zaken in 2013 te kunnen realiseren.
Tevens is voor de verdere inrichting en ontwikkeling van het educatief
educatief Centrum is een bijdrage ontvangen
dit bedrag zal
al in 2013 gefaseerd aan Elf Gasha worden overgemaakt.

Financiële verantwoording 2012
WERKBEGROTING 2012
INKOMSTEN

UITGAVEN

IN EURO

IN EURO

Algemene kosten
Algemene kosten
5.000,
5.000,Kantoorbenodigdheden
50,
50,Telefoon
100,
100,Porto
100,
100,Drukwerk
500,Vergaderingen en Conferenties
1.000,1.000,
Accountants- en administratiekosten
2.000,
2.000,Assuranties
250
250,Registraties
250,
250,Representatie
500,
500,Onvoorzien
250,

Werkkapitaal P.M. 5.000,-

Subtotaal

5.000,-

Subtotaal

Project Elf Gasha kinderwoonboerderij Ethiopië

Project Elf Gasha kinderwoonboerderij Ethiopië

Donateurs
Sponsoractie

Dagopvang kinderen 3.000,-

500,2.500,-

5.000,-

Subtotaal 3.000,Subtotaal
Totaal inkomsten

3.000,8.000,-

Totaal uitgaven
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8.000,-

FINANCIEEL OVERZICHT 2012
Verenigingspakket
Saldo per 01-01-2012: 0,00 Euro

FINANCIEEL OVERZICHT 2012

Inkomsten

Uitgaven

IN EURO

IN EURO

Algemene kosten
Algemene kosten
Gift
Werkkapitaal

300,00
350,00
Subtotaal algemene kosten

Rabobank Administratiekosten
Overboeking naar spaarrekening

25,64
300,00

650,00
Subtotaal algemene kosten

325,64

Project Elf Gasha kinderwoonboerderij Ethiopië

Project Elf Gasha kinderwoonboerderij Ethiopië

Donateurs
138,00
Zumba sponsoractie dagopvang
960,00
Vastenactie Verrezen Christus
845,05
Reservering Electriciteitsvoorziening 11.000,00
Reservering schutting
500,00
Donatie Generator
500,00
Reserv . educatie en inrichting
4.891,00

Elf Gasha d.d. 06-12 Generator
Elf Gasha d.d. 06-12 Dagopvang

Subtotaal projectbijdragen Elf Gasha

18.834.05

Totaal 19.484,05

500,1.000,-

Subtotaal projectbijdragen Elf Gasha

1.500.00

Saldo bankrekening d.d. 31-12-2012

17.658,41

Totaal

Saldo Bedrijfsspaarrekening d.d. 31-12-2012

De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 6 september 2013.
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19.484,05

300,00

