IOP FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
1-1-2020 begin saldo Regiobank

4.308,76

1-1-2020 begin saldo Regiobank
spaarrekening

17.260,90

Totaal
Ontvangen sponsor/lesgelden

21.569,66
30.519,57

Betaalde sponsor/lesgelden

-28.570,00

Totaal
Ontvangen VWW gelden

1.949,57
350,00

Betaalde VWW gelden

-598,00
Totaal

Ontvangen bibliotheek gelden

-248,00
0,00

Betaalde bibliotheek gelden

-5.000,00

Totaal
Ontvangen weeshuis gelden

-5.000,00
2.469,65

Betaalde weeshuis gelden

-2.529,00
Totaal

Acties

-59,35
7.525,57

Onkosten acties

-1.465,60
Totaal

Donateurs en advertenties

6.059,97
445,00

Noodfonds

-1.030,00

Ontvangen rente

3,96

Bankkosten

-200,30

Diverse kosten

-2.490,26
Totaal

Totaal Bank + Ontvangsten Uitgaven

-3.271,60
40.283,75 -40.853,16

31-12-2020 eindsaldo Regiobank

16.535,39

31-12-2020 eindsaldo Regiobank
spaarrekening

4.464,86

Totaal

-569,41

21.000,25

Opmerkingen:
Er is in november en december al heel veel schoolgeld betaald
voor 2021. Daarom is ons saldo op 31 december zo hoog.
We innen minder schoolgeld dan wat we aan Tanzania moeten
betalen. Dat komt omdat een flink aantal kinderen op duurdere
opleidingen zitten dan het sponsorgeld oplevert. Ook zijn er enkele
sponsoren die niet bereid zijn de € 25,- extra te betalen voor een
ziektekostenverzekering. Dat alles bekostigen wij uit onze actie
opbrengsten.
Ook het bibliotheek geld komt uit acties.
Acties kosten ons ook geld, denk daarbij aan alle corona
maatregelingen die we hebben moeten nemen. Ook maken we
kosten voor eten en drinken tijdens markten en andere
werkmomenten. Af en toe moet er e.e.a. in de units vervangen
worden zoals o.a. de verlichting of we moesten extra kratten
aanschaffen.
Diverse kosten zijn voor het drukken van de nieuwsbrieven, de
portokosten voor het verzenden van brieven van kinderen etc.
Uit het noodfonds hebben we meer betaald dan we ontvangen
hebben. Dit om niet achter te blijven bij de andere IOP’s.
Ook dat geld kwam uit de acties.
Komend jaar willen we de website professionaliseren. Ook de folders
hebben een update nodig. De units hebben aan de buitenkant een
opknapbeurt nodig (daarover leest u verderop meer).
Ook moeten we in 2022 rekening houden met het continueren van de
ziektekostenverzekeringen en uiteraard blijft ook de bibliotheek een flink
deel van onze hopelijk betere actie inkomsten opslokken.

