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1. Woord namens het bestuur 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Klein Jeruzalem (Siloam) 2018. 

 

Met uw steun hebben we in 2018 de zorg voor de kinderen kunnen continueren. We zijn dankbaar 

dat we een plek kunnen bieden waar de kinderen kunnen wonen. Een plek om te groeien in 

vaardigheden op leer- en sociaal gebied, in een gezinsomgeving waar Jezus als Heer wordt beleden 

en gediend. Verder hebben de vrijwilligers van de “Barmhartige  Samaritaan” (onderdeel van de 

stichting) zorg kunnen verlenen aan de minder bedeelden in de omgeving van Siloam. We hebben 

deze mensen weer kunnen voorzien met voedsel, kleding, meubels en andere diverse huisraad. We 

zijn blij met de giften in natura van de plaatselijke supermarkten en groothandels en voor de spullen 

die mensen privé doneren. We ervaren dit als een grote zegen. Ook zijn we blij met alle financiële 

giften. Dit geeft ons als stichting de mogelijkheid om bij te kunnen dragen aan datgene waarvan wij 

geloven dat God ons oproept in de Bijbel: Omzien naar onze naasten die minder kans hebben op een 

menswaardig bestaan. 

 

Dank voor úw bijdrage en betrokkenheid in giften, fysieke hulp en gebed. 

 

Met een warme groet, 

Namens het bestuur van de Stichting Klein Jeruzalem, 

Frank van de Water, secretaris 
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2. Algemeen 

2.1 Doelstelling van de stichting 

Het doel van de stichting vindt zijn oorsprong in onze missie, namelijk dat ieder mens recht heeft op  

een menswaardig bestaan. Bij het bereiken van ons doel maken we gebruik van Bijbelse principes die 

ons richting geven. We laten ons daarbij inspireren door de woorden van Jezus Christus zelf, die Hij  

in Mattheus 22: 37 en 39b meegeeft aan Zijn volgelingen:  

 

 “Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand”.   

En “Heb uw naaste lief als uzelf” (NBV).  

 

We maken dit praktisch door kansarme kinderen een gezinsvervangend thuis te bieden. We richten 

ons hierbij specifiek op chronisch of terminaal zieke kinderen en kinderen die om diverse redenen 

niet thuis kunnen wonen. Het doel is dat kinderen in hun leven zoveel mogelijk tot hun recht kunnen 

komen en kunnen opgroeien met christelijke normen en waarden. Daarnaast richten wij ons op de 

mens in onze omgeving die leeft in armoede. 

 

 

2.2 Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

Stichting Klein Jeruzalem 

Helfrichdorp 2,  Soto,  Curaçao 

Secretariaat: secretariaat@siloamvillage.org 

Inschrijving Kamer van Koophandel Curaçao - nr. 110747 

Bankrekeningnummer  - MCB Curaçao - 13206503 

  - ING Nederland - NL10INGB0007668272 

E-mail: robertendurkje@gmail.com 

Website: www.siloamvillage.org 

 

 

2.3 Samenstelling Bestuur 

Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit de volgende personen: 

Robert de Vries - voorzitter 

Frank van de Water - secretaris 

Peter Wijngaarden - penningmeester 

Alva den Doelder - bestuurslid 

Durkje de Vries - Walinga  - bestuurslid  

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor haar werkzaamheden voor stichting Klein Jeruzalem. 

 

 

2.4 Stichting Klein Jeruzalem in het kort 

De stichting voorziet in de nood van kinderen en gezinnen op Curaçao. Dit gebeurt vanuit 

verschillende disciplines, waaronder het zogenaamde Kinderzorgpaviljoen (KZP), de Barmhartige 

Samaritaan en de huisgemeente Refugio di Dios. De primaire taken worden uitgevoerd door Robert 

en Durkje de Vries en een aantal vrijwilligers. Het terrein waarop en waar vanuit alles plaatsvindt is in 

het verleden verworven door de oprichters van de stichting. 
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3. Het werk van Stichting Klein Jeruzalem (Siloam) 

3.1. Achtergrond algemeen 

In 1997 zijn Herman en Bep Gijsbers hun roeping en werk op Curaçao begonnen door het 

Kinderherstellingsoord Siloam te realiseren. Dit vond in eerste instantie plaats in een huurwoning, 

waar kinderen opgevangen en verzorgd werden. De grond en bebouwing waar Siloam inmiddels 

gevestigd is, is op bijzondere manier eigendom geworden van de stichting. Door de tijd heen waren 

er financiële middelen in de vorm van giften, waarmee nog meer gebouwen gerealiseerd konden 

worden. Het terrein beschikt inmiddels over het zogenaamde Siloamhuis, een tweetal woonhuizen, 

een aantal appartementen voor vrijwilligers en het Kinderzorgpaviljoen (KZP) 

 

 

3.2 Beleid 

Missie 

Wij geloven dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Onze missie is gebaseerd op 

onze Christelijke overtuiging waarin de liefde en genade van God zichtbaar is geworden in het 

volbrachte werk van Jezus Christus. Wij geloven dat hiermee voor ieder mens de brug is geslagen om 

volledig tot zijn bestemming te kunnen komen, namelijk een leven vanuit relatie met God en zijn 

naaste. Een mens te zijn die geliefd is en gezien wordt!  

 

Visie  

We zijn ervan overtuigd dat woord en daad hand in hand gaan. Daarom dragen we niet alleen de 

liefde en genade van God uit met onze mond, maar ook met onze handen en voeten. We doen dit op 

verschillende manieren. In een kleinschalige woonvorm bieden we kinderen die chronisch of 

terminaal ziek zijn en kinderen die om diverse redenen niet thuis kunnen wonen, een 

gezinsvervangend thuis. Naast de zorg voor lichamelijk welzijn voeden wij de aan ons toevertrouwde 

kinderen op met Bijbelse normen en waarden, waarbij liefde, bescherming en geborgenheid centraal 

staan. 

Daarnaast verlenen wij hulp aan gezinnen die in armoede leven. Met grote toewijding, eenvoud en 

dienstbaarheid voorzien wij hen van zorg in de vorm van voedsel, liefde en aandacht. Wij werken 

vanuit de stichting op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk. 

 

Strategie 

De kinderen die bij ons wonen worden opgevoed met sociale en maatschappelijke normen en 

waarden in combinatie met het evangelie. Hiermee hopen we een gezonde basis te leggen die hen 

waar mogelijk kan helpen op de weg naar volwassenheid. 

Met het onderhouden van de gezinnen die in armoede leven, hopen we hen een kans te bieden op 

een beter leven, voor nu én voor de toekomst. 

Om dit alles te kunnen blijven continueren blijft de fondsenwerving een groot punt van aandacht. 

Specifiek voor 2019 staan een aantal punten genoemd onder het kopje  “Vooruitblik naar 2019” bij 

de “financiële speerpunten”. 

 

3.3 Diverse disciplines. 

De bovengenoemde activiteiten worden vanuit het terrein Siloam uitgevoerd door Robert en Durkje 

de Vries in samenwerking met een aantal vrijwilligers. De kinderen die aan onze zorg zijn 

toevertrouwd wonen in het Kinderzorgpaviljoen (KZP).  In het KZP zijn alle voorzieningen aanwezig 

om een goede zorg te kunnen verlenen. Samen met Robert en Durkje wonen en leven de kinderen 

daar als gezin, waar warmte en huiselijkheid wordt geboden en persoonlijke aandacht is voor ieder 

kind.  

 



JAARVERSLAG STICHTING KLEIN JERUZALEM (SILOAM) 2018 
 

4 

 

Verder wordt vanaf het terrein Siloam het werk van de Barmhartige Samaritaan uitgevoerd. Met 

gedoneerd voedsel, kleding en andere benodigdheden reiken we uit naar de allerarmste gezinnen in 

de regio Banda Abou. Zes dagen in de week zorgt een team van vrijwilligers voor deze gezinnen 

onder het motto: “Wat we ontvangen, geven we ook voor een groot deel weer weg”. Zo mogen we 

in praktische zin de liefde van God verspreiden in dat deel van Curaçao. 

 

Ook met “geestelijk voedsel” wordt er uitgereikt naar de omgeving. Iedere zondagmorgen is er een 

huissamenkomst op de veranda van het Siloamhuis, waar iedereen welkom is. De naam van deze 

huisgemeente is Refugio di Dios.  

 

 

3.4. Activiteiten en projecten in 2018 

We stonden als bestuur aan het begin van 2018 voor de uitdaging om in dit jaar de exploitatie 

sluitend te krijgen. De kosten waren namelijk in 2017 al behoorlijk gestegen. Hoe zou het in 2018 

verder gaan met de ontwikkelingen op het eiland wat betreft de kosten voor brandstof en energie?  

In het financieel verslag is te lezen wat de uiteindelijke resultaten zijn geworden. 

 

We kijken terug op een mooi jaar en zijn dankbaar voor de ontwikkelingen op Siloam. Het gaat goed 

met de kinderen die er al waren en er werden nieuwe kinderen aan onze zorg toevertrouwd. De 

geschonken levensmiddelen en andere artikelen konden allemaal weer uitgedeeld worden onder de 

mensen waar de nood hoog is. 

 

Verder zijn een aantal onderhoudsklussen door crowdfunding direct kostendekkend uitgevoerd. Het 

dak van KZP is helemaal geverfd, groot onderhoud aan de aggregaten is uitgevoerd en een groot deel 

van het terrein heeft nieuwe grindbedekking gekregen. We bedanken de gevers en in het bijzonder 

de mensen die dit georganiseerd en gerealiseerd hebben. 

 

 

3.5. Vooruitblik naar 2019  

De situatie in het buurland Venezuela en de politieke beslissingen van de regering van Curaçao en 

Nederland zijn mogelijk van invloed op de ontwikkelingen op Curaçao. Welke impact heeft de 

toestroom van vluchtelingen op het dagelijks leven? Een grote vraag waar we het antwoord (nog) 

niet op hebben. We leggen het in Gods handen, omdat we geloven dat het niet óns werk is maar Zíjn 

werk en dat wij dit werk mogen uitvoeren onder Zíjn leiding en zegen. Wij blijven uitreiken naar hen 

die het nodig hebben en doen wat er binnen onze mogelijkheden ligt. We vertrouwen er op dat God 

zal doen wat buiten onze mogelijkheden ligt. 

 

En verder voor dit jaar: 

- wordt er door het bestuur gewerkt aan een achtervang/back-up voor de zorg van de kinderen, 

mocht er met het huidige echtpaar onverwacht iets gebeuren, waardoor de zorg voor de 

kinderen niet meer door hen uitgevoerd kan worden. 

- is er behoefte aan een tweede echtpaar naast Robert en Durkje. Hiermee hopen we het 

draagvlak te vergroten wat betreft de zorg voor de kinderen en tevens de mogelijkheid te 

vergroten om meer kinderen te kunnen opvangen. We bidden dat God de juiste mensen op onze 

weg zal brengen. 

- is er behoefte aan vrijwilligers die voor langere tijd het team willen komen versterken. 
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Financiële speerpunten:  

- De schade aan de elektrische installaties na de blikseminslag van 2017  vraagt nog een vervolg. 

De kabels naar alle gebouwen zijn destijds gelegd, we moeten nog nieuwe elektra kasten 

aanschaffen. 

- De truck waarmee de boodschappen worden gehaald en gedistribueerd is aan vervanging toe. 

- Groot onderhoud aan een aantal gebouwen zal verder opgepakt worden. 

- Zoals eerder in het verslag aangegeven is de accommodatie van de grootkeuken aan vervanging 

toe. Mogelijkheid zou zijn om het KZP uit te breiden en daar de grote keukenapparatuur in te 

plaatsen. Vanuit deze locatie zou ook de mogelijkheid bestaan om, net als in het verleden, weer 

maaltijden te gaan verstrekken aan hen die helemaal geen kans hebben om aan eten te komen. 

 

 

3.6. Risico’s. 

De financiële bijdragen van grote en kleine gevers zijn altijd hartverwarmend. Het bestuur is zich er 

echter van bewust dat wanneer het grootste deel van de giften door een kleine groep wordt 

opgebracht, we daarin een risico hebben. Daarom hebben we onszelf de opdracht opgelegd om ook 

te zoeken naar en te bidden voor “partners op de langere termijn”, om zo spreiding en meer dekking 

te krijgen wat betreft de financiën. 

 

Ook is de energievoorziening een grote post. Het zou mooi zijn als we als stichting meer duurzaam 

zouden kunnen worden door bijvoorbeeld zelf in energie te kunnen voorzien. Vooralsnog moeten we 

energie inkopen. 

 

 

3.7 Financiële middelen en gebed 

De stichting wil niet afhankelijk zijn van de overheid en erkend hiermee volledig afhankelijk te willen 

zijn van Gods principes met betrekking tot geven en ontvangen. Praktisch betekent dit dat de 

financiële middelen voor exploitatie en uitbreiding van het werk op Curaçao worden opgebracht 

door vrijwillige bijdragen, legaten en donaties van particulieren en bedrijven en door kerken en 

andere groeperingen. 

Naast gebed wordt er ook actief aan fondsenwerven gedaan om dat wat nodig is te kunnen 

realiseren. Daarbij vinden we het belangrijk de bekendheid van de stichting te vergroten en 

bestaande relaties te verstevigen. 

 

3.6. Fondsenwerving en communicatie 

  

Zowel op Curaçao als in Nederland wordt de stichting en haar werk bekend gemaakt door de 

bestuursleden en ambassadeurs. Daarnaast is er een nieuwsbrief. Deze wordt vier keer per jaar 

digitaal verzonden aan de achterban. 

Verder heeft de stichting een eigen website. Op de internetsite www.siloamvillage.org is alle 

informatie over Stichting Klein Jeruzalem (Siloam) te vinden. We streven ernaar om in 2019 de 

inhoud van de site te moderniseren en meteen daarin een aanpassing mee te nemen die het 

mogelijk maakt om giften via de site over te maken. 
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De financiële positie van de stichting wordt toegelicht in Antilliaanse guldens.  

 

Financiële structuur 

 In het algemeen geldt dat het voor een gezonde financiering noodzakelijk is, dat vaste activa 

gefinancierd worden met op lange termijn beschikbaar vermogen, zoals de reserves en langlopende 

schulden.  

Voor de financiering van vlottende activa kan voor een deel, tot circa 50%, van het kortlopend 

vreemd vermogen gebruik worden gemaakt. Voor zover het op lange termijn beschikbare vermogen 

hierin niet voorziet. 

 



4. Jaarrekening en toelichting 2018

STICHTING KLEIN JERUZALEM
BALANS

31-12-2018 31-12-2017
ANG ANG

A C T I V A

Materiële vaste activa
Terreinen 350.000             350.000         
Gebouwen 1.117.806          1.179.964      
Inventaris & Transport 40.299               52.701           

1.508.106          1.582.665      

Liquide middelen 29.989               32.389           
29.989               32.389           

Totaal generaal 1.538.095          1.615.054      
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STICHTING KLEIN JERUZALEM
BALANS

31-12-2018 31-12-2017
ANG ANG

P A S S I V A

Eigen vermogen
Continuïteitsreserves 268.133             322.011         
Bestemmingsreserves 781.273             831.108         
Vrij besteedbare reserves 480.688             450.164         

1.530.095          1.603.284      

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 8.000                 11.771           

8.000                 11.771           

Totaal generaal 1.538.095          1.615.054      
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STICHTING KLEIN JERUZALEM
WINST- EN VERLIESREKENING

ORGANISATIEBATEN

Baten uit eigen fondswerving 159.748       169.819       
Directe kosten 4.346           1.505           

155.402       168.314       

ORGANISATIELASTEN

Besteed aan doelstellingen
Afschrijvingskosten 27.024         28.991         
Huisvestingskosten 31.083         47.509         
Exploitatiekosten 30.489         43.556         
Autokosten 42.357         43.203         
Verzorging 20.930         26.343         

151.883       189.603       

Wervingbaten
Beheer en administratie 26.872         25.072         

26.872         25.072         
Resultaat 23.354-         46.360-         

bij: Buitengewone baten -                   7.453           

Netto resultaat 23.354-         38.907-         

2017
ANGANG

2018
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STICHTING KLEIN JERUZALEM
TOELICHTING OP DE BALANS

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van  de stichting bestaan uit het tijdelijk opvangen en begeleiden van zieke kinderen in de 
ruimste zin van het woord. De stichting is opgericht op 3 februari 1997.

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijking met 2018 mogelijk te maken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in Antilliaanse guldens en 
zijn afgerond op hele bedragen. De wisselkoers per 31 december 2018 bedroeg:
- 1 ANG = 0,49 EUR (2017: 0,47)

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen, 
berekend naar de economische levensduur. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode.  De 
afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van onderstaande percentage van de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs:
- Gebouwen 4%
- Inventaris 10-34%

Vorderingen en schulden 
Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening 
wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De activa in vreemde valuta worden 
omgerekend in Antiliaanse Guldens tegen de wisselkoers per balansdatum.

Reserves en fondsen
De continuïteitsreserve dient als buffer zodat de activiteiten van Klein Jeruzalem enige tijd kunnen worden 
voortgezet bij financiële tegenslagen. Conform de VFI-richtlijn Financieel Beheer mag deze reserve maximaal 
anderhalf maal de kosten van de werkorganisatie bedragen.

De bestemmingsreserve financiering activa is initieel opgenomen voor ANG 218.784 en ANG 777.141 voor 
respectievelijk de bungalows en het kinderzorgpaviljoen. Jaarlijks wordt hier 4% op afgeschreven. De omvang 
van de bestemmingsreserve is nagenoeg gelijk aan de omvang van de materiële vaste activa.

De bestemmingsreserve doelstellingen betreft het deel van het vermogen dat door de directie is aangemerkt 
voor bepaalde projecten. De reserve bevat een reservering bestemd voor de aanschaf van de Hyuandai bus R 
98-55 van initeel ANG 50.000 welke in vijf jaar vrijvalt.

Netto resultaat
Het netto resultaat komt tot stand door ontvangen donaties te verminderen met alle aan het verslagjaar toe te 
rekenen kosten.
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STICHTING KLEIN JERUZALEM
TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2018 31-12-2017
ANG ANG

A C T I V A 

Materiële vaste activa

Saldo per 1 januari 1.232.665    1.296.167      
Investeringen lopend boekjaar 2.300           17.871           
Desinvesteringen lopend boekjaar -                   2.547             

1.234.965    1.311.492      
af: Afschrijvingen lopend boekjaar 76.859         78.826           
Saldo per 31 december 1.158.106    1.232.665      

Voor een specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar pagina 15.

31-12-2018 31-12-2017
ANG ANG

Liquide middelen

ING bank 15.592         2.100             
ING bank spaarrekening 10.922         27.756           
MCB 3.437           2.496             
MCB spaarrekening 37                37                  
Saldo per 31 december 29.989         32.389           
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STICHTING KLEIN JERUZALEM
TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2018 31-12-2017
ANG ANG

P A S S I V A

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari 322.011       280.320         
Af: afname reserve 53.878         41.692           
Saldo per 31 december 268.133       322.011         

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves 781.273       831.108         

Bestemmingsreserve financiering activa
Saldo per 1 januari 801.581       841.416         
Vrijval 39.835-         39.835-           
Saldo per 31 december 761.746       801.581         

Bestemmingsreserve doelstellingen
Saldo per 1 januari 29.527         39.527           
Vrijval 10.000-         10.000-           
Saldo per 31 december 19.527         29.527           

Vrij besteedbare reserves
Saldo per 1 januari 450.164       530.762         
Resultaat bestemming 23.354-         38.907-           
Mutatie continuïteitsreserve 53.878         41.692-           
Saldo per 31 december 480.688       450.164         

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
Rekening-courant H.B. Gijsbers -                   5.271             
Nog te betalen administratiekosten 8.000           6.500             
Saldo per 31 december 8.000           11.771           
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STICHTING KLEIN JERUZALEM
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

ORGANISATIEBATEN

Opbrengsten
Donaties Siloam 146.968       158.519       
Donaties dak 4.826           -                   
Donaties generator 600              -                   
Donaties project kinderfeest 5.340           -                   
Donaties terrein 2.013           -                   
Donaties keuken -                   10.000         
Donaties fiets -                   1.300           

159.748       169.819        

Directe kosten

Project kinderfeest 4.346           -                   
Project fiets -                   1.505           

4.346           1.505            
155.402       168.314        

ORGANISATIELASTEN

Huisvestingskosten
Energiekosten 21.428         30.678         
Onderhoud gebouw & terrein 7.755           16.832         
Onderhoud machines 1.899           -                   

31.083         47.509          

Exploitatiekosten
Onkostenvergoedingen vrijwilligers 19.082         24.775         
Klein materiaal 7.876           15.307         
Onderhoud machines & inventaris 1.497           1.074           
Werkkleding -                   2.400           
Dierenverzorging 2.034           -                   

30.489         43.556          

Transportkosten
Brandstoffen auto's 21.397         17.697         
Onderhoud/reparatie auto's 14.215         18.349         
Verzekeringen auto's 3.018           1.688           
Belastingen auto's 3.727           5.469           

42.357         43.203          

2018
ANG

2017
ANG
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STICHTING KLEIN JERUZALEM
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2018
ANG

2017
ANG

Verzorging
Voedsel, drank en schoonmaak 9.222           19.089         
Verzorging kinderen 258              408              
Medicatie/dieetkosten 526              705              
Kleding/schooluniform 660              1.289           
Schoolgeld/benodigdheden 291              321              
Gastenverzorging 249              -                   
Verzorging volwassen kinderen 3.325           3.828           
Hulp aan derden 6.400           -                   
Diversen/Siloam -                   703              

20.930         26.343          

Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouwen 62.158         62.125         
Afschrijvingskosten inventaris 14.701         16.701         
Vrijval Financiering VA (bungalows) 8.750-           8.750-           
Vrijval Financiering VA (KZP) 31.085-         31.085-         
Vrijval financiering VA (bus) 10.000-         10.000-         

27.024         28.991          

Beheer en administratie
Kantoorbenodigdheden 255              -                   
Contributies, abonnementen en heffingen 64                395              
Telefoonkosten 21.270         17.015         
Automatiseringskosten 997              407              
Administratiekosten 5.116           4.170           
Advieskosten -                   1.300           
Koersverschillen 1.815-           4.221-           
Rente- en bankkosten 986              950              
Overige algemene kosten -                   5.054           

26.872         25.072          

Buitengewone baten
Boekwinst inruil Hyundai Combi -                   7.453           

-                   7.453            
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STICHTING KLEIN JERUZALEM
SPECIFICATIE VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Jaar Omschrijving Afschr. Aanschaf- Cumulatieve Afschrijving Boekwaarde
perc. waarde afschrijving 2018 per

t/m 31-12-2017 31-12-2018
ANG ANG ANG ANG

Gebouwen
2006 Landhuis 4% 150.000        69.500           6.000            74.500          
2009 Bungalow A 4% 112.240        40.406           4.490            67.344          
2009 Bungalow B 4% 118.340        42.498           4.734            71.108          
2014 Kliniek KZP 4% 777.141        124.343         31.086          621.713        
2014 Bungalow B aanbouw 4% 61.951          8.260             2.478            51.213          
2014 Appartementen 4% 243.364        30.826           9.735            202.804        
2016 Verbouwing landhuis 10% 34.119          3.412             3.412            27.295          
2017 Kas 10% 2.246            192                225               1.830            

1.499.402     319.246         62.158          1.117.806     

Inventaris & Transport
2005 Grondkabel generator 10% 1.985            1.985             -                    -                    
2006 Hekwerk 10% 6.776            6.776             -                    -                    
2006 Douchebak 10% 3.350            3.350             -                    -                    
2006 Stoep 10% 6.650            6.650             -                    -                    
2012 Koelkast 34% 1.795            1.795             -                    -                    
2012 M-Tech steiger 34% 1.117            1.117             -                    -                    
2013 Beerput Siloam 10% 2.271            1.004             227               1.041            
2013 Airco units 2x KZP 25% 2.542            2.542             -                    -                    
2015 Keukenstoof 20% 2.495            1.164             499               832               
2015 Koelkast 20% 2.250            1.013             450               788               
2015 Wasdroger 20% 999               416                200               383               
2015 Hyundai R.98-55 20% 50.495          21.040           10.099          19.357          
2016 Keukenapparatuur 20% 2.000            441                220               1.339            
2016 Kabelproject 20% 3.414            -                    -                    3.414            
2017 Iphone 7 20% 1.700            331                340               1.029            
2017 Koelkast 20% 2.025            294                405               1.326            
2017 Iphone 5 20% 1.000            97                  200               703               
2017 Gereedschap 20% 900               47                  180               673               
2017 Hyundai Santa Fe H-30-11 20% 10.000          1.004             1.600            7.396            
2018 Koelkast 20% 2.300            -                    281               2.019            

106.065        51.064           14.701          40.299          
De restwaarde van de Hyundai Santa Fe bedraagt ANG 2.000.

1.605.467     370.310         76.859          1.158.106     
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