Jaarstukken 2021
Gegevens Stichting SCB Kampen
KvK-nummer: 05063257
Fiscaal nummer: 807712048
Vestigingsadres: Marinus Postlaan 23, 8264 PB Kampen
Telefoon: 038-3319395
E-mail: info@scbkampen.nl
Bankrekening: NL98RABO0331257947
Bestuursleden:
 Tieno van der Velde (voorzitter)
 Greetje Gnodde (penningmeester en secretaresse)
 Giesanne Postema (lid)
 Helen van Ingen (lid)
 Cock Tijsen (lid)
 Liesbeth Kramer (lid)
Doelstelling van de Stichting: hulpverlening aan noodlijdende instellingen in de vroegere Oostbloklanden.
Balans SCB Kampen, 31 december 2021
Debet

€

Saldo Rabo spaarrekening

Credit
127,72 Eigen Vermogen

Saldo Rabo betaalrekening

7029,52

Saldo ING spaarrekening

4779,39

Saldo ING betaalrekening

683,88

Totaal

€ 12.620,51

€
12620,51

€ 12.620,51

Jaarrekening SCB Kampen, 2021
Inkomsten

€

Collectes GKV Kampen-Noord

1834,60 Giften Aksza

Collecte GKV Kampen-Zuid

1782,00 Kerstgift Aksza en Siloam

Uitgaven

€
9000,00
500,00

Collecte GKV Dronten Noord

217,30 Kosten rookworsten

730,10

Collecte GKV Dronten Zuid

407,00 Bankkosten

466,95

Collecte GKV Tiel

240,50 Webhosting/SCB domein

171,27

Gift boodschappen Aksza/Siloam

275,00 Diversen

17,42

Giften algemeen

4590,50 Transportkosten

368,00

Opbrengst rookworsten

1367,55 Verpakkingsmateriaal

123,65

Rente

Totaal
Positief negatief

0,01 Voeding Aksza en Siloam

€ 10.714,46 Totaal
837,45

174,52

€ 11.551,91

Ten opzichte van 2020 zijn de inkomsten verminderd met name door teruggang van de algemene giften. Het
aantal giften uit kerken is stabiel gebleven, mede doordat het gelukt is om in meerdere kerken op het
collecterooster te komen. De SCB heeft nog voldoende reserves om de gebruikelijke ondersteuning voort te
kunnen zetten. Het saldo is wel negatief dit jaar omdat we dit jaar wel weer transportkosten hadden. De
transportkosten per kuub nemen wel jaarlijks toe mede door stijging van brandstofprijzen en extra papieren
als gevolg van Covid regelgeving.
Stichting SCB ondersteunt twee instellingen:
Bejaardentehuis Siloam
Dit bejaardentehuis kan zich voor wat betreft de normale exploitatie zelf redden. Steun uit het buitenland is
echter nodig voor de grotere investeringen, zoals onderhoud aan het gebouw, nieuwe verwarmingsketels, een
lift. Het onderhoud van het gebouw vergt momenteel wel aandacht.
Kindertehuis Aksza
Het kindertehuis is voor 2/3 afhankelijk van giften. De overige inkomsten komen voornamelijk van de
Roemeense overheid. Vanuit kerken in Roemenië en Hongarije ontvangt Aksza giften in natura (voedsel,
mogelijkheden voor een zomerkamp voor de kinderen). Stichting SCB draagt maandelijks € 750,- bij aan de
exploitatie van Aksza.
Daarnaast is er jaarlijks een kledinginzameling. Stichting SCB ontvangt de kleding gratis, maar betaalt wel
de transportkosten. Door samen te werken met een stichting die werkt met vrijwilligers, m.n. de chauffeurs,
kunnen de transportkosten laag gehouden worden.
Bezoek aan Roemenië
De bestuursleden van stichting SCB proberen jaarlijks Aksza en Siloam te bezoeken. In 2021 is dit niet
gelukt i.v.m. corona. Bestuursleden die op reis gaan naar Roemenië doen dat vrijwel altijd geheel op eigen
kosten.

