
 
 
 
Financieel Jaarverslag 2021  
Stichting SEEn  

 
 

 

 

Stichting SEEn is statutair opgericht op 27 februari 2020 en is ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel onder nummer 77479742. Het RSIN (ANBI-kenmerk) van Stichting SEEn is: 
861020133. 
 
Het bestuur van Stichting SEEn bestond in 2021 uit: 
 
Van 1 januari t/m 31 maart 2021 Van 1 april t/m 31 december 2021 

1. Ellen ter Horst (voorzitter) 
2. Mary van Doesburg (penningmeester) 
3. Paul Daalderop (secretaris) 

 

4. Ellen ter Horst (voorzitter) 
5. Toine Dam (penningmeester) 
6. Hessel van Balen (secretaris) 

 
Het financieel jaarverslag van Stichting SEEn over 2021 ziet er als volgt uit: 
 
Stichting SEEn heeft haar bankrekening ondergebracht bij de ING en maakt gebruik van 
bankrekeningnummer 1235.21.963.  
 
De bankrekening van de stichting SEEn liet op 1 januari 2021 een batig saldo zien van  
€ 3.275,91. Op 31 december 2021 bedroeg het batig saldo op de bankrekening van de 
stichting het bedrag van € 2.892,86. 
 
In 2021 is er in totaal voor € 18.990, - aan giften en donaties ontvangen, te onderscheiden 
naar particulieren (€ 4.040-) en bedrijven en instellingen (€ 14.950-).   
 
De kosten voor de fondswerving (bankkosten en transactiekosten) bedroegen € 513,05. 
Daarnaast is er voor een totaalbedrag van € 18.860- aan middelen beschikbaar gesteld aan 
projecten die door de Stichting worden ondersteund. 
 
Conform het beleid van Stichting SEEn is het totaalbedrag van € 18.860- in 2021 aan de 
volgende projecten in Nguwe, district Kasungu in Malawi besteed: 
 

Ø Aanleg watervoorziening en irrigatiesysteem 
o Kosten haalbaarheidsonderzoek      €      160-  
o Eerste tranche aanleg       €   7.350- 
o Tweede tranche aanleg      €   5.950- 
o Aanleg extra boorgat       €   1.500- 
o Extra materialen       €   1.000- 

Subtotaal        € 15.960-  
 

Ø School  
o Kosten t.b.v. randvoorwaarden accreditatie zoals  

Installatie toilet, wateraansluiting en andere voorzieningen  €   2.150- 
 

Ø Naaimachineproject 
o Aanschaf naaimachines       €      750- 

 
Totaal          € 18.860- 
 
 
 

 
Tilburg, 9 februari 2022 
 
Toine Dam,  
Penningmeester Stichting SEEn 


