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Introductie
In dit document worden de inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2020 overzichtelijk
weergegeven. De inkomsten zijn gesplitst in 3 categorieën: donaties, verkoop en
benefietavond. De uitgaven zijn onderverdeeld in de volgende clusters:
-

Schrijfmaterialen gekocht in Zambia
Transport in Zambia
Website
Teamshirts
Benefiet avond
Overig

Tot slot zal een schatting gemaakt worden voor de uitgave in 2021.

Inkomsten
Naast de bedragen die hieronder benoemt worden zijn er ook veel donaties in natura gedaan.
Zo zijn er bedrijven die schrijfmateriaal zoals pennen en schriften hebben gedoneerd. Deze
worden kosteloos bij een van de bestuursleden opgeslagen. Ook de notariskosten voor het
oprichten van de stichting zijn volledig gesponsord (kosten circa 750 euro). Daarnaast is er
een korting gegeven op de drank die ingekocht is bij de HANOS (150 euro). Er staan op
verschillende plekken publieke donatieboxen. Deze zijn laser gesneden bij Luxigo waarvoor
geen kosten zijn gerekend. In de publieke donatieboxen worden ook schrijfmaterialen in
natura gedoneerd. Deze zullen verscheept worden in 2021. De transportkosten voor het
ophalen van de gedoneerde spullen zijn voor de bestuursleden.

1. Donaties:

€

2.326,-

2. Verkoop:

€

250,-

3. Benefietavond:

€

1.555,-

€

4.131,-

Totaal:

Uitgaven
Er is in 2019 een verkennende reis gemaakt naar Zambia door de voorzitter met een
vrijwilliger. Deze reis is op eigen kosten gemaakt. Er zijn tijdens de reis lokaal
schrijfmaterialen gekocht met geld van de stichting. Deze en de transportkosten staan
hieronder weergegeven.

1. Schrijfmateriaal

€

940,-

2. Transport

€

21,-

3. Website

€

107,-

4. Teamshirts

€

812,-

5. Benefietavond

€

648,-

6. Bankkosten

€

133,-

7. Overig

€

100,-

Daarnaast is er een investering gedaan in merchandise voor de verkoop van pennen en petjes.
Hiervan is nog een groot deel in de voorraad en zal bijdragen aan de opbrengsten van 2021.

7. Merchandise

Totaal:

€

1.450,-

€

4.212,-

Conclusie
Het jaar 2020 is anders gegaan dan verwacht door de corona pandemie. Hierdoor was het niet
mogelijk om meerdere evenementen te organiseren om geld in te zamelen. Daarnaast is het
nog niet gelukt om de gedoneerde pennen en schriften te versturen naar Zambia. Dit staat als
doel voor 2021.

Voor 2021 is er een schatting gemaakt dat de kosten voor de website en bankkosten
vergelijkbaar zullen zijn. Verder zal er voornamelijk geld worden uitgegeven aan het transport
van de ingezamelde pennen en schriften. Het transport naar Zambia is naar schatting tussen de
3-5 duizend euro. Hiervoor zal een speciale campagne worden opgezet om geld in te zamelen
met donaties en verkoop van merchandise.

