Kort financieel verslag PCC 2016 (San Nicolas te Medellin)

Afgelopen jaar (2016) hebben de leerlingen van het PCC, voor het 2e jaar, actie gevoerd voor
het project San Nicolas in Medellin te Colombia.
De opbrengst van deze actie was overweldigend, ruim € 36.500,-.
Daarnaast heeft de kerstmarkt van afgelopen jaar ook nog eens € 630,- opgeleverd.
Van de opbrengst uit de actiedagen, hebben we eind mei 2016 € 32.500,- overgeboekt naar
de lopende rekening van onze stichting in Colombia en hebben we van dit bedrag alle
lokalen op de 2e verdieping, de trappartij van de 1e naar de 2e verdieping, en het dak boven
de lokalen gerealiseerd.
Dit houdt in, dat we nog bijna € 4.500,- in kas hebben voor onvoorziene uitgaven aan ons
project.
Op de 2e verdieping resteert nu nog enkel het realiseren van de aula.
Deze ruimte ligt boven een aantal klaslokalen, die nu tijdelijk zijn afgedekt met het dak van
de toekomstige aula (dit dak wordt dus opgetakeld en moeten worden verbonden met het
resterende dak gedeelte van de 2e verdieping).
Het realiseren van deze laatste fase van de ruwbouw zal qua arbeid intensiever en duurder
zijn dan de rest van het gebouw, omdat alle aanvoer van het materiaal door het gebouw zal
moeten plaatsvinden.
De uitvoering hiervan staat gepland vanaf mei/juni 2017.
Eind februari zijn onze voorzitter Hans Kersten en Karel van den Berg (penningmeester)
afgereisd naar Colombia, om onder meer het project San Nicolas te bezoeken.
We waren zeer positief verbaasd over de stand van zaken en met name over het
afwerkingsniveau van het constructie- en binnenwerk.
In totaal is er eind februari 2017 van de € 32.500,- ongeveer € 27.000,- uitgegeven, globaal
onder te verdelen in:
•
•
•

Transporten, schilderwerk, huur materieel, dakbedekking, elektra,
hemelwaterafvoer, etc. totaal ca. € 8.000,-.
Salarissen (in totaal ruim 4.600 uur) € 12.200,-, hetgeen neerkomt op een gemiddeld
uurloon van ca. € 2,65.
IJzerwaren, prefab, zand en cement totaal ca. € 6.800,-

Het resterende bedrag wordt momenteel gebruikt voor de aanleg van een ringleiding, incl.
aansluitingen en bijbehorende onderdelen in de informaticaruimte van de school en
onvoorziene of bijkomende werkzaamheden in de rest van de school.
De opbrengst van 2017 zal volledig worden gebruikt voor het realiseren van de aula.
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