
Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Rente en Provisiekosten bank 88,00                  97,50                   

Kosten gebruik wereldpas (betaalpas) 15,00                  12,00                   

Abonnementskosten internetbankieren 40,00                  36,00                   

Transactie- en rapportagekosten bank 35,00                  32,48                   

Bestuurskosten (Aansprakelijkheidsverzekering) 300,00                272,25                 

Postzegels (+ via PostNL) 450,00                728,00                 

Totaal beheerskosten van de stichting(A) 928,00              1.178,23            

Donateurs (vaste en extra donaties) 5.000,00             7.538,92             

Sponsors 4-daagse (stelpost) 5.000,00             7.362,50             

Donaties diverse kerken (stelpost) 1.500,00             2.556,73             

Totaal inkomsten van de stichting (B) 11.500,00         17.458,15         

Opname Kas (allerhande hulp Oekraine) 3.000,00            -                        

Opname Kas (allerhande hulp Moldavie) 3.000,00            -                        

Opname Kas (allerhande hulp Roemenië) 3.000,00            -                        

Vignetten, gastgezinnen, vervoerskosten, extra fin. Hulp enz. tijdens reizen 2.500,00            -                        

Financiële ondersteuning predikanten + evangelisatie 1.000,00            4.100,00              

Diesel tbv vervoer in NL + naar en van Oekraïne 1.400,00            -                        

Verblijfskosten binnen-buitenland 500,00                -                        

Foto's/ Medicamenten Oostblok 50,00                  233,95                 

Aanschaf spullen div. winkels 350,00                4,40                      

Totaal hulp Oekraine, Roemenië en Moldavië: C 14.800,00         4.338,35            

Sponsors (Kerstpakketten)  (stelpost) 12.000,00           14.090,50           

Onkosten kerstpakketten 10.000,00         8.800,00            

Totaal kerstpakkettenactie: 12.000,00         10.000,00         14.090,50         8.800,00            

23.500,00         25.728,00        31.548,65        14.316,58         

Toelichting op de jaarrekening

Totaal beheerskosten van de stichting(A)

Onder beheerskosten worden verstaan die kosten die de stichting moet maken voor het in stand houden van de stichting.

De afwijking in de begroting bestaat uit een hogere post voor postverzendingen.

Voorheen werd de post verzonden via Sand. Nu echter met PostNL wat hogere kosten met zich meebrengt.

Totaal inkomsten van de stichting (B)

Door een toegenomen bekendheid van de stichting zijn de bijdragen van donateurs en sponsors (vierdaagse en kerstpakkettenactie)

hoger uitgevallen dan begroot.

Totaal hulp Oekraine, Roemenië en Moldavië: C

Vanwege diverse maatregelen rondom COVID-19 in de diverse landen is het in 2020 niet mogelijk gebleken fysieke reizen naar Roemenië, Oekraine

en Moldavia te maken. De hulp die in die landen ter plekke in materiële en financiële zin wordt geboden bleek daardoor niet mogelijk. De voor 2020

begrote bedragen voor die hulp zal voor 2021 bij de begroting van 2021 worden opgeteld.

Totaal kerstpakkettenactie:

De Kerstpakkettenactie heeft in 2020 meer middelen opgeleverd dan begroot. De uitgaven daarentegen bleven vanwege de COVID-19 beperkingen

achter ten opzichte van de begroting. Toch heeft de stichting vele gezinnen blij kunnen maken met deze Kerstbijdrage.

De stichting heeft zich ten doel gesteld het ontstane overschot op de begroting aan te wenden voor diverse projecten in het voormalig Oostblok.

Tevens melden zich inmiddels organisaties met hulpverzoeken uit Albanië waar de stichting de nodige bijdrage aan het werk van God zal bieden.

Begroot 2020 Gerealiseerd 2020


