Financieel overzicht 2020
VERLIES EN WINSTREKENING OVER 2020 (Debet)
Bestedingen Roemenië
Donaties contactgezinnen*
Renovaties huizen en daken
Kachels/fornuizen
Onderwijsproject
Studiebeurzen
Voedselpakketten

in €
10.170
11.192
935
7.934

Tjitte van Otichem - penningmeester

VOEDSELPAKKETTEN KERST

30.231

voor voedselpakketten, gevoerd in december, is
Deheelactiegoed
gelopen. Er kwam in december € 4.605

542
126

binnen, zowel via stortingen door contactgezinnen als door
burgers uit het Gooi. Er was nog geld over van de niet met
Pasen uitgedeelde pakketten. Uiteindelijk zijn er, een paar
dagen voor Kerst 239 pakketten uitgereikt. Dialoog neemt
alle kosten (zoals portokosten) voor haar rekening, zodat
de donaties altijd voor 100% worden besteed aan de
pakketten.

Kosten Roemenië
Administratiekosten (vooral porto)
Onkostenvergoedingen vertegenwoordiger
(reiskosten)
Transport (logies enz.)
Diversen koersverschillen
Bankkosten (provisie)

117
-

Kosten Nederland
Drukwerk/Jurnal
Reiskosten(/autohuur
Contributies en abonnementen
Bankkosten
Administratiekosten (vooral porto)

TOTAAL LASTEN

voedselpakketten en tevens financierden we de aanschaf
van tablets voor de basisschool in Buda. Het aantal
kinderen betrokken bij het Onderwijsproject liep noodgedwongen terug. Er zijn nu geen acht maar vier studenten
met een vervolgopleiding die we ondersteunen.
De zogenaamde overheadkosten bedragen ca. 3,9 % van
alle uitgaven, hetgeen we nog acceptabel vinden.

10
43
155
250

Van een groep dames in Hilversum en ‘s Graveland
ontvingen we € 1000 voor voedselpakketten. Bij
elkaar verdiend met creatieve handnijverheid en de
verkoop daarvan.
Veel dank hiervoor!

31.474

VERLIES EN WINSTREKENING OVER 2020(Credit)
Donaties
Donaties contactgezinnen*
Algemeen
Onderwijsproject
Voedselpakketten

13.293
31.550
5.030
6.274

TOTAAL BATEN

56.147

RESULTAAT (zie opm. hieronder)

24.673

Toelichting jaarrekening
2020 was, zoals voor iedereen, een uniek jaar
HetvoorjaarDialoog.
Uniek omdat we door corona voor het
eerst geen huizenreparaties konden uitvoeren noch een
deel van het onderwijsproject. Het gevolg daarvan is dat
we met een behoorlijk positief resultaat blijven zitten,
financieel gezien dan, maar in feite is dat dus negatief
omdat daarmee geen mensen zijn geholpen. Dit mede
geholpen door de donateurs die het er vorig jaar niet bij
lieten zitten. *De donaties aan contactgezinnen zijn in
december met een proef gestart maar in januari pas
beëindigd, wat te maken heeft met het feit dat de gezinnen
hun geld (van het hele jaar) in één keer via een postwissel
kregen. Door bureaucratie heeft dat een tijdje geduurd.
Een deel van die donaties (Debet) zal dus terug te vinden
zijn bij het boekjaar 2021. We konden meer uitgeven aan

Mulþumesc frumos !!

VOEDSELPAKKETTEN

PASEN

Rond Pasen, in Roemenië op 2 mei (orthodox Pasen), willen we de gezinnen steunen met een voedselpakket met
de volgende samenstelling:
2 kg rijst, 1 kg macaroni, 3 L
zonnebloemolie, 1 kg suiker,
€ 25 per pakket
2 kg meel, 1 kg maïsmeel,
1,5 kg kip, 1kg kaas, 500 g
margarine, 10 kg aardappels, 600 g snoepgoed, 600g
wasmiddel en 1 stuk handzeep. Kosten: €28,20 per pakket. Dialoog betaalt daarvan € 3,20 zodat voor u de
kosten € 25 bedragen. Als u voor 1 april hiervoor een
bedragje overmaakt o.v.v. ‘Voedselpakket’ ontvangen de
gezinnen dit in de week voor Pasen.

