STICHTING LIAISON IN BOSNIË
Verantwoording jaarcijfers 2014
Inleiding
In 2014 was er geen projectweek door leerlingen van Het Baarnsch Lyceum.
Er kwam een mooie donatie vanuit de Rotary Club Roosendaal-Donkenland die volledig werkt gebruikt voor
project 10: renovatie van één van de gebouwen op de ‘campus’ van de vocational school SSK in Livno.
Daarnaast leverde de sponsorfietstocht van Splits/Livno naar Amersfoort een mooi bedrag op.
Verder was er een materiële donatie in de vorm van 30 lap tops door Hogeschool Windesheim in Zwolle. Deze
werden door Ed Winters van New Life Computers uit Amersfoort van een besturingssysteem en de nodige
software voorzien. Daarnaast gaf New Life Computers tientallen LCD-schermen, desk tops, toetsenborden en
muizen mee.
Inkomsten 2014


Zoals hierboven aangekondigd kwam een bedrag van € 1.250,- via de Rotary Club RoosendaalDonkenland.



De sponsorfietstocht leverde € 1.480,- op.

Uitgaven 2014




Project 8/9: reis/vervoerskosten/invoerkosten van lap tops en rescuemateriaal van Amersfoort naar
Livno
Project 10: kosten voor materiaal om een van de lesgebouwen van de SSK in Livno te renoveren.
Arbeidsloon werd door de studenten/docenten van de SSK zelf betaald.
Project 11: bijdrage in verblijfkosten voor 5 studenten die in opdracht van de Stichting het ECOtoursproject in Livno verder uitwerkten en onderzochten.

Voor meer info over de projecten 8, 9, 10 en 11: zie de verslagen op de site van de stichting onder de button
Projecten.
Spaarrekening
Aan het einde van 2013 is er voor de stichting een spaarrekening geopend bij de SNS Bank. Deze is gekoppeld
aan de bankrekening van de stichting. Op deze wijze levert het positieve saldo van de stichting ook nog wat
extra’s op.
Vooruitblik 2015
In de periode van 11-18 mei 2015 is er weer een renovatieproject dat actief wordt ondersteund door leerlingen
van Het Baarnsch Lyceum. Daarnaast gaan er opnieuw 30 gereviseerde lap tops naar de
gerenoveerde scholen. Verder zullen er naar verwachting twee extra projecten plaatsvinden.
Amersfoort, maart 2015

