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Financieel jaarverslag 2015 Stichting Leo
Algemeen
De Stichting Leo startte 1 januari 2015 met een vermogen van € 12.647 waarvan € 7.160 voor algemene
middelen en € 5.487 beschikbaar voor lopende projecten. Eind 2014 had de Stichting Leo een vermogen van €
5.989 bestaande uit € 3.961
voor algemene middelen en € 2.028 voor lopende projecten.
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Figuur 1: Ontwikkeling eigen vermogen Stichting Leo 2015

Het vermogen van de stichting is gedaald ten opzichte van 2014. De algemene middelen zijn met ongeveer 50%
gedaald. Dit komt door de reservering en uitgave van € 2000 voor de nieuwe website. Daarnaast is ook geen
overhead verkregen voor de algemene middelen bij twee projecten
Het eindsaldo van de spaarrekeningen was op 31 december 2015 € 1.005. We hebben op 1 januari 2015 €
21,57 rente gekregen op de ING- spaarrekening.

Projecten
Verkregen subsidies 2015 en afgeronde subsidies
1) WWF-INNO
In februari heeft St.Leo € 9.000 gekregen voor het zenderen en volgen van 2 leeuwen in Nairobi National Park.
De voorzitter heeft een deel van dit bedrag gebruikt voor de zenderingsoperatie. Er is één zender gekocht voor
de nieuwe zendering actie in februari 2016. De rest van het fonds is opgemaakt aan het twee maanden verblijf
van de vrijwilliger Nils Beveridge in Nairobi. De € 9.000 is geheel verantwoord aan WWF-INNO.
2) US WWB-Wildcru
Onder het sub-contract van tussen Wildcru en St.Leo heeft St.Leo een aantal activiteiten in Noord-Kameroen
uitgevoerd voor een bedrag van € 13.168,17. Alle activiteiten zijn uitgevoerd voor het begrote bedrag en dit is
door de penningmeester/coördinator direct verantwoord aan Hans Bauer van Wildcru. Er was geen
mogelijkheid om overhead opzij te zetten voor St.Leo.
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3) De FriesBajpai Foundation(FBF)
Om de reiskosten van een Nepalese promotiestudent naar Nederland te dekken heeft de FBF € 5.364,75
beschikbaar gesteld. Hiervan is € 5.096 gebruikt voor reiskosten en een toelage. De resterende € 268,75 is niet
gespendeerd en naar de algemene middelen overgeschreven.
Doorlopende projecten/subsidies tot 2016
1) Prins Bernhard Natuur Fonds
Vrijwel het gehele budget is contant meegenomen naar Kameroen door de penningmeester in december 2014.
Reden hiervoor is de hoge kosten bij transacties naar Kameroen. Rond de € 15.250 werd in 2015 besteed aan
salarissen, vervoer en aanschaf van veldmaterialen. Er vindt afstemming plaats tussen de voorzitter en de
penningmeester over verantwoorde uitgave van deze gelden. De voorzitter heeft tijdens zijn bezoek aan
Kameroen eind oktober 2015 het resterende bedrag van € 3.400 meegenomen en overhandigt aan Pricelia
Tumenta . Zij zal het salaris voor de lion guards overhandigen aan elke parkmanager, die dan een kwitantie
hiervoor moet ondertekenen. Het PBNF hoeft hierdoor alleen nog financieel te worden verantwoord aan het
einde van 2016. Er is € 327 over, wat aan het einde van het financiële jaar 2016 overgemaakt kan worden naar
de eigen middelen van de Stichting.
2) Bijdrage veiling Federatie Internationale Natuurbescherming
Jaarlijks organiseert de Federatie Internationale Natuurbescherming (FIN) een natuurveiling. Dit jaar is er een
bedrag van € 3.500 opgehaald. Het FIN houdt hier 12,1 % op in voor de organisatorische kosten van de veiling.
Het overgrote deel van het bedrag zal worden besteed aan het Nairobi leeuwen project (nieuwe zender en
verblijfkosten tijdens zendering) en het lion guards project (cameras en telefoons). € 1.076,50 is overgeboekt
naar de eigen middelen.
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Figuur 2: Uitgaven en te besteden bedragen voor nog lopende projecten
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Figuur 3: Uitgaven per afgerond project uitgedrukt in percentages
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Conclusies/leermomenten
De afgeronde projecten zijn goed binnen de begroting gebleven. Het vastgestelde minimum van € 3.500 eigen
middelen is dit jaar gehandhaafd.
Door het verblijf van de penningmeester in het buitenland en andere redenen kon de verhuizing van de INGbank naar de Triodos bank nog niet doorgaan. Dit staat nu gepland voor begin 2016.
Bij enkele subsidie aanvragen, zoals WWF-INNO en US WWB- Wildcru is geen overhead verkregen. De
penningmeester blijft erop hameren dat er overhead moet worden gereserveerd bij elk project, kan dit niet
direct dan zou het bij een activiteit bijgerekend moeten worden. De penningmeester stelt voor om het
hostingpakket van de largecarnivores website te veranderen om ook de kosten te verlagen.

Totale uitgaven eigen middelen
Bestuursvergaderingen
Reiskosten
Website bouw
Website hostingpakket
Tussentijdse besprekingen
Kantoormiddelen
ING/Triodos betaalverkeer
FIN bijdrage
Afrika dag
T-shirts

Figuur 4: Inkomsten en uitgaven per project en de algemene middelen in 2014

Verwachting voor 2016
Er wordt een voorstel ingediend bij het US FWS voor het opzetten lion guards programma Senegal (+/-$
150.000). In februari wordt de uitslag van het WWF-INNO kinderkamp voorstel verwacht (€ 10.000). Er is een
voorstel ingediend bij VanTienhoven Stichting( € 10.000) voor het bouwen van een kleine expositieruimte/
museum op het terrein van Ecole de Faune in Garoua. De uitslag wordt in de eerste helft 2016 verwacht. Er
loopt ook nog een aanvraag bij NG BCI om West- en Centraal Afrikaanse onderzoekers naar de AWLG meeting
te krijgen. Uitsluitsel over dit voorstel is er nog niet. Ook is er in de maand april een mogelijkheid om andere
fondsen aan te vragen. Begin 2016 zal het GIZ project starten, wat een samenwerking is tussen GIZ/EFG/St.Leo,
het project bevat rond de € 50.000, hiervan is € 27.500 voor St.Leo voor het uitvoeren van alle activiteiten.
De vaste lasten, zoals in 2015, zijn gedekt als één fonds van €20.000 dit jaar wordt gehonoreerd. De
penningmeester voorziet geen financiële problemen in 2016.
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Overzicht in cijfers
Saldi van rekeningen St.Leo
Saldo ING betaalrekening op 31 december 2015

€ 3.096,37

Saldo ING spaarrekening op 31 december 2015

€ 1.004,98

Saldo Triodos internet betaalrekening op 31 december 2015

€ 1.887,85

Saldo Triodos internet spaarrekening op 31 december 2015

€0

Vermogen St.Leo
Vermogen St Leo 1 januari 2015
Vermogen St Leo 31 december 2015
Vermogen afgenomen in 2015 met

€ 12.647,00
€ 5.989,20
€ 6657,80

Algemene middelen
ALG 31 december 2015 na correcties
ALG 1 januari 2015 na correcties
Algemene middelen afgenomen met

€ 3.961
€ 7.160
-€ 3.199

Lopende projecten
Projectbudget (minus overhead)
Uitgegeven in 2015
Te besteden in 2016

Afgesloten Projecten
Projectbudget 2015
Uitgave 2015

FBF
€ 5.096
€ 5.096
€0

Project afgesloten met

PBNF

FIN Veiling

€ 19.000
€ 18.673
€ 327

€ 2.000
€ 299
€ 1.701

US FWS WWBWildcru
€ 13.168
€ 13.181
- € 13

WWF-INNO
€ 9.000
€ 8.977
€ 23

Uitgaven Eigen Middelen
bestuursvergaderingen

639,3

Reiskosten

383,82

Website bouw

2329,25

website hostingpakket

459,76

tussentijdsebesprekingen
kantoormiddelen
ING/Triodos betaalverkeer
FIN bijdrage

37,5
0
259,91
300

Afrika dag

31,35

t-shirts

109,25

Future for Nature Award
totale uitgave eigen middelen

25
4575,14
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