
Financieel  overzicht  2019

VERLIES  EN  WINSTREKENING  OVER 2019  (Debet)
Bestedingen Roemenië                                         in €

Donaties contactgezinnen 19.048

Renovaties huizen en daken 23.095
Kachels/fornuizen 585
Onderwijsproject 12.743
Studiebeurzen 1.748
Voedselpakketten 6.663

63.882

Kosten Roemenië
Administratiekosten (vooral porto) 805

Onkostenvergoedingen vertegenwoordiger
(reiskosten)

454

Transport (logies enz.) 1.191

Diversen koersverschillen 30
Bankkosten (provisie)  841

Kosten Nederland

Drukwerk/Jurnal 77
Reiskosten(/autohuur 704
Contributies en abonnementen 31
Bankkosten 31

Administratiekosten (vooral porto) 227

TOTAAL LASTEN 68.397

 

VERLIES  EN  WINSTREKENING  OVER  2019(Credit)

Donaties

Donaties contactgezinnen 18.315
Algemeen 8.085
Donatie St. Terra 13.000
Onderwijsproject 318

Voedselpakketten 6.998

TOTAAL BATEN 46.716

RESULTAAT* (zie opm. hieronder) -21.681

   Toelichting  jaarrekening 

Het jaar 2019 was een goed jaar voor Dialoog, en met
‘goed’ bedoelen we natuurlijk dat we veel kinderen en

gezinnen hebben kunnen helpen. Het aantal kinderen
betrokken bij het Onderwijsproject liep terug; er zijn nu
echter geen vier maar acht studenten met een vervolg-
opleiding die we ondersteunen. Aan huisreparaties werd
veel meer uitgegeven dan in 2018 (€ 23.095 tegenover 
€17.527). Aan voedselpakketten met Kerst en Pasen
gaven we € 1.080  meer uit maar aan kachels en
fornuizen € 1.111  minder. 
* Het nadelig saldo van € 21.681  is te danken aan het
feit dat de inkomsten uit donaties sterk terugliepen. De
Stichting Terra doneerde nog een laatste maal, € 13.000,  
maar is nu helaas opgeheven. We hebben veel meer

uitgegeven dan er binnenkwam, omdat we onze reserves
niet voor de eeuwigheid willen oppotten. Met name de
kosten die de Roemeense bank rekent voor het omwis-
selen zijn sterk toegenomen. Ook is de treinreis wat
duurder dan een vliegreis. In Roemenië zijn de portokosten
hoog doordat de gezinnen telkens d.m.v. een aangeteken-
de brief moeten worden uitgenodigd om geld of pakket op
te halen.  De zogenaamde overheadkosten bedragen ca.
6,5 % van alle uitgaven, hetgeen we nog acceptabel
vinden. Ook dit jaar verwachten we een nadelig saldo, wat
het saldo op onze spaarrekening zal doen verminderen.
Het is niet anders. Gelukkig kunnen we (lees de
Roemeense gezinnen) nog steeds profiteren van de
ruimhartigheid van de NL-gezinnen. 

Tjitte van Otichem - penningmeester 

VOEDSELPAKKETTEN  KERST 

De actie voor voedselpakketten, gevoerd in december, is
goed gelopen. Er kwam in december € 3.217 binnen,

goed voor 150 pakketten, zowel via stortingen door
contactgezinnen als door burgers uit het Gooi. Uiteindelijk
zijn er, een paar dagen voor Kerst, wat minder uitgedeeld,
namelijk 130. Dat komt doordat de mensen via een
aangetekende brief worden uitgenodigd het pakket op te
halen, maar van zoveel mensen zijn er altijd een paar ziek,
of ze waren niet thuis toen de postbode de brief kwam
bezorgen of deze kon het huis niet vinden of, vul maar in.
Het overgebleven geld, goed voor 20 pakketten, gebruiken
we voor de actie met Pasen (zie pag. 1) Dialoog neemt alle
kosten (zoals portokosten) voor haar rekening, zodat de
donaties altijd voor 100% worden besteed aan de
pakketten. 

Van een groep dames in Hilversum en ‘s Graveland
ontvingen we € 788. Er was nog € 270 over van een
in 2018 gehouden kerstmarkt en een aantal
‘bloemendames’ droeg de rest bij. 
Veel dank hiervoor!

Op 20 en 21 december werden de levensmiddelen, verpakt
in transportdraagzak, vanuit de winkel die de pakketten
vult, uitgedeeld.

in de winkel waar men tekent voor ontvangst


