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2. Voorwoord 

Dit is het financieel jaarverslag van de stichting Vliegende Meubelmakers.  
Uit de cijfers blijkt dat er wederom een zeer groot deel van uitgaven besteed zijn 
aan de projecten te plaatse. Dat is ook ons doel. We willen de kosten van de 
organisatie hier in Nederland zo minimaal als mogelijk houden zodat we de 
donaties die we ontvangen helemaal kunnen inzetten voor de projecten zelf.  
 
Dit verslag is als volgt opgebouwd; eerst ziet u de 
inkomsten en uitgaven per project in een tabel 
weergegeven, daarna een totaal project overzicht. 
Dan volgt een klein tabel over de ticketbemiddeling 
die wij op ons nemen voor de vrijwilligers. 
Vervolgens ziet u een totaal balans van alle 
inkomsten en uitgaven, een begroting voor 2011 
en als laatste een korte toelichting van de cijfers. 
 
 
               (foto: SDEF – Nepal) 

3. Afgeronde projecten 

 

2010 - Meubels voor Zuid Afrika 

Zuid Afrika Inkomsten Uitgaven Resultaat Projectkosten 
Hout € 750,00  € 1.605,00  € 855,00-  
Vervoer € 0,00  € 250,00  € 250,00-  
Materialen € 0,00  € 550,00  € 550,00-  
Maaltijden € 0,00  € 40,00  € 40,00-  
Verblijfskosten € 0,00  € 0,00  € 0,00   
Lokale arbeid € 0,00  € 150,00  € 150,00-  
Overige lokale uitgaven € 0,00  € 250,00  € 250,00-  
Overige donaties € 0,00  € 0,00  € 0,00   
extra bijeengebracht deelnemers € 47,50  € 0,00  € 47,50   
Totaal € 797,50  € 2.845,00  € 2.047,50- € 2.845,00  

2010 - Meubels voor Nepal 

Overzicht Nepal Inkomsten Uitgaven Resultaat Projectkosten 
Hout € 1.350,00  € 1.590,28  € 240,28-  
Vervoer € 0,00  € 429,50  € 429,50-  
Materialen € 0,00  € 368,64  € 368,64-  
Maaltijden € 0,00  € 312,55  € 312,55-  
Verblijfskosten € 0,00  € 138,97  € 138,97-  
Lokale arbeidskosten € 0,00  € 212,00  € 212,00-  
Overige lokale uitgaven € 0,00  € 149,20  € 149,20-  
Overige donaties € 320,00  € 0,00  € 320,00   
extra bijeengebracht deelnemers € 2.845,91  € 0,00  € 2.845,91   

Totaal € 4.515,91  € 3.201,14  € 1.314,77  € 3.201,14  
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2010 - Meubels voor Gambia 

Gambia Inkomsten Uitgaven Resultaat Projectkosten 
Hout € 453,60  € 753,24  € 299,64-  
Vervoer € 0,00  € 0,00  € 0,00   
Materialen € 0,00  € 443,48  € 443,48-  
Maaltijden € 0,00  € 150,14  € 150,14-  
Verblijfskosten € 0,00  € 0,00  € 0,00   
Overige lokale uitgaven € 0,00  € 294,29  € 294,29-  
Overige donaties € 0,00  € 0,00  € 0,00   
Totaal € 453,60 € 1.641,15 € 1.187,55- € 1.641,15  

 

2010 - Meubels voor Brazilië 

Brazilië Inkomsten Uitgaven Resultaat Projectkosten 
Hout € 1.050,00  € 3.500,00  € 2.450,00-  
Vervoer € 0,00  € 200,00  € 200,00-  
Materialen € 0,00  € 200,00  € 200,00-  
Maaltijden € 0,00  € 0,00  € 0,00   
Verblijfskosten € 0,00  € 0,00  € 0,00   
Overige lokale uitgaven € 0,00  € 300,00  € 300,00-  
overige donaties € 60,00  € 0,00  € 60,00   
Totaal € 1.110,00  € 4.200,00  € 3.090,00- € 4.200,00  

 
 
 

Totale  Project 
inkomsten Projectuitgaven Netto 

projectkosten 
Project Zuid Afrika € 797,50 € 2.845,00-  € 2.047,50- 
Project Nepal € 4.515,91 € 3.201,14- € 1.314,77 
Project Gambia € 453,60 € 1.641,15- € 1.187,55- 
project Brazilië € 1.110,00 € 4.200,00-  € 3.090,00- 
  + + + 
totaal  € 6877,01 € 11.887,29- € 5.010,28- 
 
 
 
Balans ticket bemiddeling Ingekomen Uitgave balans 
Project Zuid Afrika € 3.441,00  € 3.609,31  € 168,31- 
Project Nepal € 10.390,00  € 10.415,00  € 25,00- 
Project Gambia € 5.043,35  € 5.035,60  € 7,75  
project Brazilië € 6.210,00  € 6.265,00  € 55,00- 
  + + + 

totaal  € 25.084,35 € 25.324,91- € 240,56- 
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4. Totaal balans 

 In Uit  2009 in  2009 uit  

     

Projecten vmm € 6.877,01 € 11.887,29 € 0,00 € 7.713,51 
Inkomsten activiteiten vmm € 4.517,15  € 397,86  € 0,00  € 0,00 

Donaties vmm € 12.859,26  € 50,00  € 12.512,45  € 0,00  

Overheadskosten vmm € 0,00  € 976,79  € 0,00  € 274,50  

Overige inkomsten vmm € 1.570,98  € 0,00  € 0,00  € 565,25  

Subtotaal € 25.824,40  € 13.311,94  € 12.512,45 € 8.553,26  

     

Tickets bemiddeling € 25.084,35 € 25.324,91 € 19.716,71 € 18.947,22 

To Moro Wood bemiddeling € 7.696,40  € 17.331,40  € 10.635,00 €1.000,00 

Totaal  
€ 58.605,15  € 55.968,25  € 42.876,74  € 28.500,48  

     

Jaarsaldo € 2.636,90   € 14.376,26  

     

* tickets en lokaal vervoer door vrijwilligers betaald 
 
 
Balans Rekening  
saldo lopende rekening 31-12-2010 € 1.975,60  
saldo spaarrekening 31-12-2010 € 22.500,00  
In kas 31 dec 2010  € 24.475,60  
  
in kas 1 januari 2010  € 21.838,70  
jaarsaldo 2010 € 2.636,90    
In kas volgens financiële administratie € 24.475,60 
  
Verschil   € 0,00 
 
 

5. Begroting 2011 

Saldo projecten 2011 € 11.000,00- 
Inkomsten activiteiten  € 2.000,00     
Donaties  € 10.000,00  
Overhead en organisatiekosten  € 1000,00-  
Saldo tickets bemiddeling € 0,00 

Totaal € 0,00  
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6. Extra uitleg financiële cijfers 

De projecten 

In 2010 hebben we 4 projecten uitgevoerd; Zuid Afrika, Nepal, Gambia en Brazilië. Te zien 
is dat 88% van de projectkosten zijn uitgegeven aan het hout, vervoer, gereedschap en 
ander materiaal. De rest is opgegaan aan uitgaven voor eten en overige kosten zoals 
telefoon, internet, foto’s of andere uitgaven.  
 

Ook is te zien dat bij het project in Brazilië niet 
specifiek is aangegeven waar het geld precies aan 
uit gegeven is. Aqua Viva heeft de geen bonnen 
kunnen overhandigen maar er is door onze 
vrijwilligers wel duidelijk gezien dat het geld is 
uitgegeven aan de meubels die zij hebben 
gemaakt.  
 
Het project Nepal heeft zelfs geld overgehouden en 
dit komt door de geldinzamelacties van de 
vrijwilligers. Zij zijn hier erg actief in geweest en 
dat heeft tot dit plus saldo geresulteerd. Dit bedrag  
blijft staan voor het project Nepal 2011 want we  

(foto: New Campama – Gambia)                   zullen wederom naar de Himalaya vertrekken met  
      een groep vrijwilligers. 

 

Ticketbemiddeling 

We zien bij de ticketbemiddeling een negatief saldo. Er is door de vrijwilligers een lager 
bedrag gestort dan dat er is uitgegeven voor de tickets en lokaal vervoer. We missen een 
bedrag kleiner 1 % van de totale ticketkosten maar dit is toch jammer. Het zijn 240 euro’s 
die uitgegeven hadden kunnen worden voor hout, materiaal of andere benodigdheden ter 
plaatse. Hier zullen we in 2011 beter op letten. 
 

Totaal balans  

Het jaar 2010 is afgesloten met een plus saldo 
van 2.636,90 euro. Het is een goed teken dat 
we als stichting een goede financiële basis 
hebben om de projecten te kunnen uitvoeren. 
Daarnaast is een positief saldo ook een gemiste 
kans om meer projecten uit te voeren. Voor 
2011 staan er 5 projecten gepland en daarmee 
hopen we dat alle inkomsten ook uitgegeven 
gaan worden aan de projecten.  
 
In 2010 zien we dat de projectuitgaven al met 
de helft zijn gegroeid ten opzichte van 2009. In 
2009 hebben we 3 traditionele vmm projecten                          (foto: Bobbi Bear – Zuid Afrika) 
uitgevoerd plus 1 klein project in Nederland. Doordat we nu 4 x zijn uitgevlogen zien we 
dus ook een groei in projectuitgaven.  
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Om de uitgaven te laten groeien moet er meer binnen komen. We hebben in 2010 extra 
energie gestoken als stichting in activiteiten en sponsorwerving. Hierdoor is de lichte 
stijging aan de inkomstenkant te verklaren. Daarnaast zijn de organisatie en 
overheadkosten ongeveer gelijk gebleven als je deze bij elkaar optelt.  
Wij hebben voor 2011 1.000 euro begroot voor deze kostenpost omdat we verwachten dat 
deze kosten licht zullen stijgen door de uitvoering van weer meer projecten. 
  

To Moro Wood 

Vanuit het project 2009 Meubels voor Cambodja is op eigen initiatief van Arjan Moro een 
nieuw project ontstaan. Arjan zag dat er behoefte was aan een meubelopleiding in de 
omgeving van Poipet. Op het terrein van CHO heeft hij dit inmiddels gerealiseerd. De VMM 
heeft hem ondersteunt aan het begin van het 
project. Zo zijn er donaties binnengekomen 
speciaal voor de realisatie van de 
meubelopleiding. In mei 2010 is To Moro Wood 
in de vorm van een stichting doorgegaan en 
konden wij het gedoneerde geld overmaken.  
 
 De donaties staan apart vermeld in het 
financieel jaarverslag omdat To Moro Wood 
geen initiatief van de VMM is en daarmee ook 
buiten de financiële cijfers van de stichting 
moeten blijven om een duidelijk overzicht te 
houden over de geldstroom binnen de vmm. 
 
                                   (foto: Aqua Viva – Brazilië) 

Begroting 2011 

In de begroting van 2011 is meegenomen de economische situatie zoals die nu in 
Nederland is. De vooruitzichten op economische groei zijn somber. We verwachten dat 
mensen en bedrijven hun uitgaven zullen beperken met als mogelijk gevolg dat we minder 
giften zullen ontvangen. De begroting is daarmee ongeveer gelijk of lager in geschat dan 
de uitgaven van 2010.  


