Inleiding:
In 2015 heeft de Stichting Kansrijk Suriname kans gezien om naast het bestaande bestuur in
Nederland, twee enthousiaste medewerkers aan zich te binden in Suriname die daar het bestuur in
Suriname vormen: mevr. Eveline Ramdhan de voorzitter en dhr. Georgian Singorawi de
penningmeester.
Met het passeren van de notariële akte, de registratie bij de Surinaamse Kamer van Koophandel en
het openen van twee rekeningen bij de Surinaamse Postbank werd de Stichting Kansrijk Suriname
binnen Suriname in maart 2015 een feit. Sindsdien worden alle lokale financiële zaken door het
Surinaamse bestuur verwerkt en geregistreerd en wordt de maandelijks verslaglegging daarvan
gerapporteerd aan de Nederlandse stichting.
Doordat de administraties op twee fronten gevoerd worden geeft slechts de geconsolideerde
balans en resultatenrekening een algeheel beeld van de stand van zaken en de gepleegde
activiteiten.
Ontvangen gelden met een specifieke bestemming worden als project opgevoerd. Indien (nog) niet
alle gelden van een dergelijk project zijn uitgegeven staat het restant als specifieke verplichting op
de balans. Alle overige donaties en giften worden als ongeoormerkte fondsen opgevoerd van
waaruit het bestuur kosten betaalt en geld aan nieuwe projecten toedeelt.
De administraties van de Stichting Kansrijk Suriname worden gevoerd op kasbasis, hetgeen
betekent
dat ontvangsten en uitgaven op mutatiedatum verwerkt worden.

Samenvatting:
In heel 2015 is in het totaal euro 24.054 ontvangen (2014: euro 8.361) en euro 17.909
uitgegeven aan projecten en kosten (2014: euro 17.078). De geconsolideerde liquiditeitspositie is
aldus met euro 6.145 verbeterd en bedraagt per 1‐1‐2016 euro 18.443 (2014: euro 12.298).
Van deze euro 18.443 is euro 11.617 bestemd voor reeds geoormerkte projecten en is euro
6.826 nog vrij besteedbaar en aan te wenden voor nieuwe projecten.
De ruimhartige en gulle donaties van de stichting DOWILVO (Door Wilskracht Vooruit) in 2015
vormen het leeuwendeel van de ontvangsten (euro 18.237), doch niet alle giften en projecten
hebben een financiële component. Zo ontvingen we via Maurice de Hond 50 Ipads met speciale
lesprogrammatuur waardoor er nu een school in Gujaba staat waar Ipad onderwijs gegeven wordt

aan de 2 en 6e
klas.
En in Suriname wordt door Alembo veel gesponsord wat buiten onze financiële registratie valt
zoals de betaling van de huur van het sportveld bij de Clarkeschool, financiering van de hip‐hop
lessen bij Sunny Point , bouwen en onderhouden van onze website, zowel financiële ‐als
menskrachtondersteuning bij de realisatie van het Ipadproject in Gujaba .
In Nederland is in 2015 in totaal euro 13.368 uitgegeven aan projecten en kosten en er is euro
11.250 naar Suriname overgemaakt . Daarvan is euro 4.600 omgewisseld voor in totaal SRD

18.327. Van die SRD 18.327 is SRD 17.862 besteed aan projecten en kosten. De geconsolideerde
balans en resultatenrekening geeft het totale beeld van de activiteiten van Kansrijk Suriname.

