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COLOFON                                                                   

Postadres: 
Stichting Untenu 
’s-Gravendijkwal 156 E 
3015 CE  Rotterdam 

Telefoon:  
+31 (0)6 184 97 161 
+855 (0) 93 305 624 

E-mail: 
info@untenu.org 

Websites: 
www.untenu.nl (Nederlands) 
www.untenu.org (English) 
www.untenu.com (æខ#រ) 

Sociale media: 
Twitter : twitter.com/untenu 
Facebook: facebook.com/untenu 
GoogleMaps 

Bankgegevens 
IBAN: NL62 TRIO 0390 9992 29 t.n.v. Stichting Untenu te Rotterdam. 
BIC: TRIONL2U 

Untenu is een ANBI-erkende stichting. 

Kamer van Koophandel 
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel in Rotterdam: 63878062. 

RISN 
8554.37.765 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Inkomsten 2018 Begroot Resultaat Resultaat
2018 2018 2017

Fondsen   1.000,00 1.500,00 1.000,00 1

Donaties   2.500,00 3.855,09 2.311,29 2

Activiteiten   500,00 122,50 1.243,10 3

Verkopen   500,00 1.357,79 1.033,14 3

Totaal inkomsten   4.500,00 6.835,38 5.587,53

Uitgaven 2018

Doelen noodhulp   2.100,00 2.951,42 1.615,95 4

scholing   820,00 0,00 0,00 5

werkervaringsplekken   410,00 0,00 0,00 5

bankkosten t.b.v. doelen   100,00 50,00 138,13
coordinatie in Cambodja   500,00 865,93 902,77 6

subtotaal doelen   3.930,00 3.867,35 2.656,85

Communicatie website   100,00 96,26 93,44
vertaalkosten   80,00 0,00 0,00
PR-materialen   100,00 145,71 0,00 7

subtotaal communicatie   280,00 241,97 93,44

Organisatie bankkosten   40,00 154,66 190,18 8

verzekeringen   100,00 0,00 0,00
onkosten bestuur/RvA   50,00 184,33 544,75
kosten activiteiten   100,00 270,93 377,17 9

subtotaal organisatie   290,00 609,92 1.112,10

Totaal uitgaven   4.500,00 4.719,24 3.862,39

Resultaat overschot   -     2.116,14   1.725,14 

Banksaldo per 31.12.2018   6.268,60 
Banksaldo per 01.01.2018   4.152,46 
Toe te voegen aan reserve 2.116,14

1. Het Stichting Willems-Koop fonds ondersteunt Untenu sinds 2017
2. Donaties: inclusief schenking opheffing Stg. Aidscare (950 euro) en Facebook-actie (600 euro)
3. Opbrengsten verkoop tijdens o.a. World Aids Day 010 en Rotterdam Pride; minder activiteiten
4. 16 x noodhulp in 2018 (2017: 17): meer per noodhulp en incl. banksaldo partnerorganisatie
5. Geen uitgaven in 2018
6. Kosten bezoek Cambodja voor overleg partnerorganisatie en vrijwilligersvergoedingen
7. Drukwerk: nieuwe folder
8. Bankkosten: inmiddels fors gestegen
9. Onkosten bestuur/RvA: meestal als donatie verrekend



JAARREKENING 2018 STICHTING UNTENU 

Toelichting Jaarrekening 2018 Stichting Untenu 

Wat een jaar is 2018 geweest. Er hebben zich veel veranderingen voorgedaan bij Stichting 
Untenu.  
 
De Stichting Willems-Koop fonds heeft voor een tweede jaar een schenking gedaan die 50% hoger 
was dan het jaar daarvoor. Ons mobiel pinapparaat iZettle is weer veelvuldig gebruikt om te 
doneren of te betalen. De totale inkomsten van € 6.835,38  lagen bijna € 2.400,00 hoger dan de 
begrote € 4.500,00. Zoals te zien is op de jaarrekening komen deze bedragen van verschillende 
schenkingen en acties. 
 
In het bijzonder willen we Stichting Aidscare noemen, waarvan wij € 950,00 gedoneerd hebben 
gekregen. Na vele jaren van hard werken met een enorme inzet, hebben de oprichters en 
vrijwilligers besloten om St. Aidscare op te heffen en een financiële bijdrage te schenken aan onze 
stichting. We zijn hen heel dankbaar.  

Doordat we zoveel inkomsten hebben en een aardig bedrag aan reserves hebben opgebouwd 
kunnen we ons nu echt gaan richten op scholing en werkervaringsplekken. We hebben al een 
aantal jaar opeenvolgend niets op dat gebied kunnen creëren.  Daarom is besloten om actief met 
onze samenwerkingsorganisatie Bandanh Chaktomok een plan van aanpak te maken. Er zijn 
overeen-komsten gesloten met vrijwilligers om op provisiebasis actief te zoeken naar 
hulpbehoevenden die binnen onze scope vallen en hen door middel van scholing en 
werkervaringsplekken  een gunstiger toekomst te kunnen geven. 
 
De samenwerking met ResiRest is beëindigd en daardoor zullen we op andere manieren actief op 
zoek gaan naar werkgelegenheid voor onze doelgroep. Met een overschot van € 2.116,14 gaan wij 
hier in 2019 een start mee maken. 
 
Door het bouwen van een stand in de vorm van een Cambodjaanse hut hebben wij ons duidelijk 
zichtbaar kunnen maken tijdens Rotterdam Pride. In deze 2 dagen hebben wij ook een behoorlijk 
bedrag opgehaald voor onze stichting. Mede door donatieeeracties op Facebook, World Aids Day, 
al de andere manieren waarop wij geld ophalen en niet te vergeten Meander en Bijoux kunnen wij 
noodhulp blijven bieden aan onze doelgroep in Cambodja. 

Vastgesteld op 5 april 2019  

de voorzitter:     de penningmeester:  

Ron van Zeeland    Xandra Visser 


