
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 
ALGEMEEN 
Wat zijn de grootste inkomsten en uitgaven van 2018? En wat zijn de grootste 
verschillen ten opzichte van 2017?  
 
Uit de cijfers kunnen we concluderen dat we voor het eerste in ons bestaan 40% 
van onze uitgaven hebben besteed aan organisatiekosten. Dat is geen goed 
nieuws. Als we zoeken naar de oorzaak, is deze te vinden op twee vlakken. Als 
eerste het aantal zomerprojecten die we hebben uitgevoerd. Dit waren er drie ipv 
de vijf die we gemiddeld per jaar uitvoeren. Door minder projecten uit te voeren, 
zijn er ook minder uitgaven. Ten opzichte van 2017 zijn de projectuitgaven met € 
7.000 euro gedaald. Omdat de organisatie kosten gelijk zijn gebleven, is het 
automatische gevolg dat procentueel de uitgaven stijgen.  
 
Als tweede oorzaak is aan te wijzen de organisatie van ons 12,5 jarig jubileum. Dit 
wilde we vieren zonder (intree)geld te vragen van de bezoekers, sponsors en oud-
deelnemers. Zij hebben zich al die jaren ingezet voor de VMM en we wilden onze 
waardering uitspreken hiervoor. De sponsoracties tijdens het jubileum waren 
allemaal ten behoeve van de deelnemers van de zomerprojecten 2018. Daar ligt 
het bestaansrecht van onze stichting. De organisatie van het jubileumfeest heeft 
de overheadkosten van de stichting eenmalig met € 1.385,- verhoogd. Deze twee 
redenen verklaren het hoge percentage overheadkosten.  
 
Wat tevens opvalt is het aantal donaties die we hebben ontvangen. Dit is 
significant gestegen. We hebben in 2018 gulle donaties gehad van diverse 
kerkgemeenschappen. Hier zijn we dankbaar voor, net als alle andere donaties die 
we hebben ontvangen.  
 
PROJECTEN 2018 
De organisatie van de zomerprojecten is onze belangrijkste activiteit. Daar 
besteden het bestuur en het kernteam veel tijd en aandacht aan. Als bestuur 
hebben we besloten om nieuwe afkortzagen mee te geven aan iedere groep 
deelnemers van een zomerproject. Deze machine is bijna onmisbaar en om die 
reden zijn vijf afkortzagen in NL gekocht, kosten: € 980,-. Hierdoor zijn de 
uitgaven onder het kopje zomerprojecten algemeen vrij hoog uitgevallen 
zoals je kunt zien in het overzicht ‘Projecten 2018’: 
 

Projecten 2018              In                Uit             Saldo 
Zomerprojecten algemeen 2.215,00   2.613,50    398,50 
Nepal     1.315,00   2.155,00    840,00 
Liberia    1.030,00   1.720,00     690,00 
Kenia    1.000,00   1.500,00    500,00 
Subtotaal             5.560,00       7.988,50 2.428,50 
 
Vakopleidingen                     0,00      100,00    100,00  
 
Totaal alle projecten            5.560,00       8.088,50  2.528,50 
 
 

DONATIES 
In 2018 zien we een toename in de donaties met bijna 60%. Mogelijk heeft de 
aanpassing in ons PR beleid en het jubileum hier invloed op gehad. Vanaf april 
2018 hebben we met ons kernteam besloten regelmatig berichten op facebook en 
Instagram te plaatsen. Ons doel was om op deze manier contact te houden met de 
mensen die onze stichting een warm hart toedragen. Mogelijk heeft dit geleid tot 
meer donaties. Een tweede reden kan zijn dat we ons 12,5 jarig jubileum hebben 
gevierd. Op dit soort momenten kunnen mensen sneller besluiten een donatie over 
te maken. Wij zijn blij met deze financiële steun want dit zien wij als een blijk van 
waardering voor wat wij doen.  
 
Hieronder zijn de donaties weergegeven: 
 
Donaties 2018           2017          2018 
5 euro actie        € 245,00     € 285,00 
Meubelverkoopactie HMC**      € 550,00  € 1.280,00 
Brandhout        €     0,00  €      35,00 
Overige donaties              € 4.854,67  € 7.414,83 
Totaal                € 5.649,67  € 9.014,83 
 
** € 1.250 euro verkoop werkbanken HMC Rotterdam 
 
Tot zover de korte analyse van de financiële cijfers, zie hieronder het financiële 
verslag in schema samengevat: 
 



 

Inkomsten en uitgaven 2018 2018 IN 2018 UIT 2017 IN 2017 UIT  
 

Zomerprojecten € 5.560,00     € 7.988,50 € 11.481,55     € 15.055,19 

Vakopleidingen € 0,00  € 100,00 € 0,00  € 700,00 

Inkomsten en donaties € 9.014,83 € 0,00  € 5.649,67 € 0,00  

Overheadskosten VMM* € 0,00 € 2.269,73  € 0,29 € 2.306,12  

PR (incl. jubileumviering in 2018) € 367,00 € 3.215,65  € 2.400,00 € 1.386,67  

 

TOTAAL 

 

€ 14.941,83  

 

€ 13.573,88  

 

€ 19.531,51  

 

€ 19.447,98  
 

Jaarsaldo € 1.367,95  € 83,53  

(* De overheadkosten = saldo pr en overhead, zijn 40,4 % van de totale uitgaven, te hoog volgens de ANBI voorwaarden) 

  

  	
 

Kasoverzicht 2018   
 

Saldo lopende rekening 31/12/2018     €      3.376,45   In kas 31/12/2018: 

Saldo spaarrekening 31/12/2018          €    28.058,20  € 31.434,65 
 

In kas 01/01/2018 € 30.066,70 In kas volgens FA: 

Jaarsaldo 2018  € 1.367,95 € 31.434,65 

 

KASVERSCHIL 

 

€ 0,00 

 


