Financieel verslag Klein Eden over afsluitjaar 2013

Inleiding
Dit vormt de verantwoording over wat het afsluitende jaar van Klein Eden, het soepparadijs is
geworden. Door een nieuwe hobby (tuinieren) en de start van mijn eigen bedrijf (zie
www.dedroomcoach.nl) heb ik keuzes moeten maken en besloten Klein Eden te beëindigen. Dit is al
zichtbaar in de lagere productie van 2013.
Hierna geef ik aan wat er dit jaar bijeen is gebracht en hoe dit is besteed.
Jeroen Weertman
Delft, 4 januari 2014

Inkomsten
Er is in totaal € 346,97 in 2013 bijeengebracht voor de goede doelen van Klein Eden. Het gaat om de
bijdragen die mensen extra hebben uitgegeven aan producten bovenop de kostprijs van deze
producten en om giften. Het bedrag is als volgt opgebouwd:
Soep
Overige producten
Giften
Totaal

219,20
81,12
46,65
346,97

De totale omzet bedroeg € 747,10 (excl. giften).
Zowel omzet als de bijdrage aan de goede doelen zijn fors lager dan voorgaande jaren doordat we dit
jaar hebben afgebouwd: we hebben lang niet elke week soep of andere producten aangeboden.

Verrekening met vorig jaar en belastingvoordeel
In 2012 hadden we een flink belastingvoordeel ingecalculeerd voor 2013 vanwege de hoge
stortingen in 2012 vanuit Klein Eden voor de goede doel Oxfam Novib en Stichting Toetssteen.
Daarbij had ik me echter te rijk gerekend omdat ik het drempelbedrag voor aftrekken van giften niet
had meegenomen en omdat ik met het verkeerde belastingtarief (52% ipv 42%) had gerekend. Dit
had tot gevolg dat de totale ‘bijdrage’ vanuit 2012 aan de jaarbedrag van 2013 naar beneden moest
worden bijgesteld en is uitgekomen op -/-22, 12.

De goede doelen
De opbrengst van 2013, verminderd met het nadelig saldo over 2013 na gecorrigeerde
belastingaftrek, bedroeg € 324,85. Dit bedrag is geheel ten gunste gebracht van de Macina
Foundation (zie hierover meer op www.macina.org).
Daarnaast zijn er ook maar liefst 37 microkredieten verstrekt via Kiva (zie
www.Kiva.org/lender/kleineden5052) door het herinvesteren van terugbetalingen van eerder
verstrekte microkredieten. Elk microkrediet is 25 US$ dollar groot.
De belangrijkste investering van 2012 (750 euro) is gegaan naar Stichting Toetssteen. Inmiddels is op
hun website het resultaat van deze investering
zichtbaar: een nieuw huis in Cambodja.
227 Klein Eden 2013
datum oplevering: 16-03-2013
bouwteam: Dutch Team & ISPP Team
plaats: Lompeng village, Dangkor commune,
Damnak Chang Eu district, Kep province
sponsor: Jeroen Weertman
website sponsor: www.weertman.nl
Bron: http://www.stichtingtoetssteen.nl/huizen/gesponsorde-huizen/klein-eden-2013.

Vervolg van de afsluiting
Hoewel er geen soep of andere producten meer worden verkocht komend jaar, zal er nog wel geld
voor nieuwe microkredieten beschikbaar komen uit het terugbetalen van microkredieten die eerder
zijn verstrekt. Dit geld wordt, na aftrek van kosten voor Kiva, opnieuw geïnvesteerd in
microkredieten of op een later tijdstip alsnog gedoneerd aan één van de doelen van Klein Eden die
eerder een bijdrage hebben ontvangen (Stichting Lestari, Stichting Toetssteen, Oxfam Novib, de
Macina foundation of Kiva). Hierover zal geen verantwoording worden afgelegd, maar bewijzen van
stortingen naar de goede doelen zijn wel opvraagbaar bij Jeroen Weertman (jeroen@weertman.nl)
en de microkredieten van Klein Eden blijven te volgen op de Kiva website.
Mensen die vooruit hebben betaald zullen hun geld geretourneerd krijgen.
Correspondentie zal niet meer plaatsvinden via kleineden@weertman.nl, maar via
jeroen@weertman.nl De website www.kleineden.nl zal in ieder geval tot 1 juli 2014 in de lucht
blijven zodat mensen daarop kunnen zien wat er met het geld is gebeurd. De pagina met onze
microkredieten van Kiva (www.Kiva.org/lender/kleineden5052) zal net zolang online blijven als dat
we daar microkredieten hebben lopen.

