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Stichting New Day Impact is een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, werkend 
vanuit een Christelijke identiteit. New Day Impact ontwikkelt structureel en duurzaam op het 
gebied van zorg, welzijn of educatie. We streven ernaar om zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid te bewerkstelligen. Het initiatief ligt bij de mensen zelf: lokale organisaties 
leggen een vraag of project aan ons voor. New Day Impact wil graag dat zij zoveel mogelijk 
hun eigen gaven en talenten inzetten en ontwikkelen bij het uitvoeren van projecten.


New Day Impact brengt daarnaast mensen in beweging om op zoek te gaan naar eigen 
mogelijkheden om in actie te komen tegen de nood in de wereld. New Day Impact 
ondersteunt reisinitiatieven die ten doel hebben eigen gaven en talenten in te zetten t.b.v. 
humanitaire hulp, bijv. in de bouw, gezondheidszorg of welzijnswerk. Zelf daadwerkelijk 
betrokken zijn heeft veel impact. Het verandert de kijk op de eigen leefsituatie en geeft zicht 
op wat armoede eigenlijk betekent. Het daagt uit om blijvend te werken aan bestrijding van 
onrecht.


In dit jaarverslag blikken we terug op de verschillende (bouw)projecten die we hebben 
gerealiseerd en ook het werk dat wordt gedaan voor Family Care en in het New Day Care 
Centre in Albanië. Al 5 jaar wordt dat Centre gebruikt voor kinderprogramma’s, educatie, 
opvang en fysiotherapie. In dit jaarverslag ook een toelichting het verwerven van inkomsten 
en een financiële verantwoording. 


We zijn God ontzettend dankbaar voor het werk wat we in 2017 mochten doen in Albanië 
en Kosovo. We zijn als bestuur zo blij met betrokken vrijwilligers, donateurs en (business) 
partners. Hartelijk dank ook voor jouw bijdrage! 


Namens het bestuur van Stichting 
New Day Impact,


Marijke Veldhoen

Directeur New Day Impact
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“Omdat we zeker 
weten dat we een 
verschil kunnen 
maken voor onze 
medemens in nood in 
Albanië en Kosovo” 
- Paul de Lange, voorzitter 
bestuur New Day Impact 

Astrid, Paul, Marianne, Marijke, Markus en Paul
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2017 in cijfers 

• 80 kinderen opgevangen in het New Day Care Centre 
• 30 kinderen in het fysio programma voor kinderen met een beperking 
• 300 kinderen in zomerkampen 
• 80 kinderen in huiswerkbegeleiding en 80 kinderen in Play and Learn weekendprogramma 
• 96 geiten in de geitenboerderĳ, produceren liters melk
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Werkgelegenheid 

Geitenboerderij - Peje, Kosovo 
Eind 2016, vlak voor de start van de winter, is in Peje (Kosovo) begonnen met de bouw van 
een grote geitenboerderij. Dit project kwam tot stand in overleg met geitenboer Esat Kica, 
pastor Gani Smolica en Rik Lubbers die met zijn gezin in Peje woont en werkt namens de 
GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Geiten hebben minder grasland nodig dan 
bijvoorbeeld koeien en kunnen de bergen ingaan om daar te grazen. De opbrengst van de 
boerderij is bestemd voor de mensen in nood in en rond de stad. Dit kan door het uitdelen 
van melk en kaas, maar ook door de opbrengst van de verkoop van verschillende 
producten. Het draaiende houden van de geitenboerderij vraagt om inzet van de lokale 
bevolking. Het biedt aan 2 mensen werkgelegenheid. 


In oktober 2017 was het zover, de officiële opening van de geitenboerderij. De eerste 150 
geiten kwamen ‘voor het eerst’ naar buiten. Onder de bezielende leiding van geitenboer 
Esat Kica zijn inmiddels de eerste geitjes weggeven van arme families en de eerste melk 
verkocht. 


Voor dit duurzame project is in 2015 al gestart met het werven van fondsen. Dank aan alle 
donateurs van New Day Impact, de Achmea Foundation en de Jachtlaankerk in Apeldoorn. 
Zij hebben dit project vanaf de start omarmd en brachten in de zomer van 2017 een bezoek 
aan Esat. Daarnaast zijn er ruim 90 Goatrunners geweest, die een sponsorloop hebben 
gedaan tijdens de Midwinter Marathon 2017 ‘Voorruit met de Geit’. Totaal geworven in 2016 
voor deze stal is  € 25.340,- In 2016 is besteed aan de bouw  € 19.706, In 2017 is geworven 
€ 15.331,- en besteden aan de bouw € 22.581,-.
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“Mooi om te zien hoe 
dit project langzaam 
zelfvoorzienend wordt 
met lokale mensen in 
het bestuur” 
- Willem Reinders, NDI 
businesswise reiziger 
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Family Care 

Koeienproject 
Het koeien project in Albanië, had ook in 2017 doorgang samen met onze lokale partners 
van de Way of Peace Church en Global Care Albania. Dit project is een onderdeel van de 
NDI activiteit Family Care. De afspraak is dat de familie pas echt eigenaar wordt als er een 
kalfje wordt geboren en doorgegeven aan een andere familie. Zo blijven de ontvangers 
beter zorg dragen voor de koe, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een andere familie in 
de toekomst. 


In 2017 kregen een kansarme familie een koe via New Day 
Impact. Een groep leerlingen van het Johannes Fontanus 
College reisde in oktober 2017 naar Albanië en hadden al 
zoveel geld opgehaald met allerlei acties, dat ze een koe 
konden aanbieden. Het gaat dan om en bedrag van € 
1.000,- waarin ook medische zorg en bijvoer is 
meegenomen. 


Family Care  
New Day Impact ondersteunt een aantal families in Albanië bij primaire levensbehoeften. 
Deze kleine projecten ontstaan doordat reizigers mensen leren kennen die ze voor een 
bepaalde periode willen ondersteunen bijvoorbeeld door het bijdragen in schoolgeld, een 
cursus, kleding en/of voeding. De totale donaties voor Family Care bedroegen € 8.171,-.


New Day Care Centre   
In 2012 is de bouw van het New Day Care Centre begonnen. In 2017 draait het New Day 
Care Centre alweer voor het 5de jaar met kinderopvang, huiswerkbegeleiding en 
mentoringprojecten. De kinderen uit de Roma gemeenschap die in de Rivershore wonen 
komen ook af en toe naar het Care Centre. Voor hen is het een uur lopen, zo’n 5 kilometer 
verderop. 


In de zomer zijn er summercamps voor kinderen. Dagelijks komen er ruim 100 kinderen 
naar het Care Centre. Er is dan een programma met verschillende activiteiten en een 
maaltijd. In 2017 is er ook fysiotherapie geweest. Voor het New Day Care Centre is er in 
2017 totaal € 39.400,- uitgegeven. 


 
Noodhulp 
Aan het einde van 2017 was er sprake van een 
noodtoestand in Tirana! Het heeft zoveel geregend dat  
grote delen van de stad volledig onder water stonden! In 
Bathore, waar het New Day Care Centre staat, was alles 
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ondergelopen. Ook de Rivershore heeft het zwaar gehad.                                                     
Er was grote behoefte aan voedselpakketten, hout en droge kleding! 


New Day Impact wil graag kleur brengen in het leven van 
onze medemens in Albanië en Kosovo. Dat hebben we 
gedaan door noodhulp te bieden. Dank voor alle giften die 
we via PifWorld ontvingen voor noodhulp. Voor € 2500,- 
heeft Global Care Albania in het New Day Care Centre 
goederen gekocht en uitgedeeld. 


Bouwprogramma’s 

New Day Family Village - Gjakova, Kosovo 
Volgens een studie van de Wereldbank in 2014, is Kosovo momenteel het armste land in de 
Balkan, met meer dan 60% "armen" met minder dan € 45,- per persoon per maand. 7 % 
Van de Kosovaarse bevolking is zelfs extreem arm met minder dan € 0,93 per dag. De 
werkloosheid in Kosovo is maar liefst 45 %.


Bij New Day Impact geloven we dat huizen schuilplaatsen zijn, de basis voor een 
welvarende en stabiele samenleving. Een huis biedt hoop aan ontheemde gezinnen en 
creëert een oase van fysieke, emotionele en sociale veiligheid. Een huis is ook een opstap 
naar de wederopbouw van levens en het levensonderhoud en biedt een platform voor de 
lancering van bedrijfjes vanuit huis.


Als onderdeel van een re-integratieproject voor oorlogsslachtoffers bouwde New Day 
Impact, samen met partnerorganisaties en de gemeente Gjakova, zes huizen voor gezinnen 
die tijdens de Kosovo oorlog alles kwijt zijn geraakt. Deze families woonden onder zeer 
slechte omstandigheden in barakken aan de rand van de stad. In oktober 2017 is de 
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“Wĳ geloven dat huizen 
schuilplaatsen zĳn, 
een opstap naar de 
wederopbouw van 
levens” 
- Marianne van Veldhuizen, 
bestuurslid NDI 



�
opening van de huizen geweest. De wateraansluiting was nog moeilijk om te realiseren met 
alle instanties in Kosovo, maar is uiteindelijk in december 2017 tot stand gekomen. Voor dit 
project is € 14.800,- besteed in 2017.


Kleine bouwprojecten aan huizen 
In 2017 is er een nieuw dak gekomen op het huisje van 
weduwe Hane in Bitaj. Dankzij verschillende giften van 
reisgroepen is haar droom uitgekomen: geen lekkages meer, 
maar een heel nieuw dak, nieuwe plafonds en frisse verf op 
de muur. De reisgroepen van het voor- en najaar 2017 
hebben ook de handen uit de mouwen gestoken en 
verschillende huisjes opgeknapt tijdens hun bezoek. 


Reizen met een missie 
Een belangrijke doelstelling van stichting NDI is het in beweging brengen van mensen om 
zelf iets te gaan doen voor anderen in nood. Dat kan op allerlei manieren maar ook door als 
vrijwilliger mee te gaan naar Albanië om daar te werken binnen de projecten van New Day 
Impact en partners. 


Missie reizen 
In 2017 zijn er New Day Mission teams aan het werk geweest in het voorjaar en in de herfst. 
Een week lang werden allerlei programma’s uitgevoerd voor kinderen, jongeren en vrouwen, 
zowel in Albanië als in Kosovo. Deelnemers betalen hun eigen reis en een gedeelte 
“projectgeld” maar doen daarnaast ook altijd een actie om geld in te zamelen voor een klus 
project. Van 22-29 april 2017 zijn 16 reizigers mee geweest met de Spring Mission. In de 
reis van 13-20 oktober 2017 bestond de groep uit 11 personen.


Ook het Johannes Fontanus College uit Barneveld wilde graag een “reis met een missie” 
naar Albanië  onderbrengen in hun excursie programma. In oktober gingen 13 leerlingen en 
twee begeleiders op reis. Een onvergetelijk avontuur voor deze jonge leerlingen van veertien 
en vijftien jaar. Op school werden deze reizen goed voorbereid en zijn er sponsoracties 
uitgevoerd. Daarnaast organiseerde elk JFC team een kinderprogramma van 1,5 uur dat in 
Albanië op vier verschillende plekken werd uitgevoerd.


Businesswise reizen 
In februari 2017 vertrok een groep met ook leden van Rotary en Soroptimisten uit 
Apeldoorn om samen met bestuursleden om de projecten in Albanië en Kosovo te 
bezoeken. Doel was om contacten te leggen met Rotary en andere Service Clubs in Albanië 
en Kosovo. Uit deze reis zijn contacten voortgekomen met de Rotary in Gjakova. In 
december 2017 is een groep van de Rotary uit Gjakova naar Apeldoorn gekomen om deel 
te nemen aan het Benefiet Gala in Orpheus. 
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In de zomer zijn twee vertegenwoordigers van de Jachtlaankerk samen Paul Matla, 
penningmeester van New Day Impact, mee geweest om de geitenboerderij te bezoeken. De 
jachtlaankerk heeft het project van de geitenboerderij omarmd en met veel acties weten te 
ondersteunen. Het bezoek aan Peje was een mooie manier om het resultaat van de bouw 
van de boerderij te bewonderen en ook in gesprek te gaan met Esat de geitenboer.


In het najaar van 2017 vertrok de business wise groep met twee mooie momenten op het 
programma. De opening van de Geitenboerderij in Peje, Kosovo en de opening van de New 
Day Village in Gjakova, Kosovo.


Vrijwilligers 
Het werk van New Day Impact kan niet gebeuren zonder de inzet van heel veel vrijwilligers. 
Vaak zijn zij zelf mee geweest op reis als vrijwilliger bij de projecten in Albanië en Kosovo en 
zijn daarna ambassadeur geworden. Vrijwilligers helpen mee bij het werk op kantoor, staan 
met de stand op allerlei gelegenheden en verlenen assistentie bij evenementen. In 2017 zijn 
meer dan 100 vrijwilligers ingezet bij allerlei activiteiten, waarbij er ruim 50 vrijwilligers zich 
hebben ingezet voor het Benefiet Gala “Colour the World”. Daarnaast gingen 77 mensen 
mee op reis.
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“Ik ben mee geweest 
met NDI Businesswise 
en het laat me niet 
los. Ik zie dingen in en 
ander perspectief. Ik 
zou zeggen: ‘Spring in 
het vliegtuig en zie 
wat het doet’” 
- Jeroen Keus, NDI 
Businesswise reiziger 
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Inkomsten verwerven  
Voor financiële middelen richt stichting New Day Impact zich op verschillende inkomsten 
bronnen. Ieder jaar worden er kleinere en grotere fondsenwervende activiteiten 
georganiseerd. Ook zijn er inkomsten via particulieren, denk aan collectes en donateurs. 
Een aantal bedrijven zijn als NDI Business Partner betrokken en veel andere bedrijven als 
donateur voor een grote activiteit, zoals het Benefiet Gala. Tot slot zijn er subsidies vanuit 
de overheid en vermogensfondsen en organisaties zonder winststreven die een donatie 
hebben gedaan.  


Fondsenwervende activiteiten  

Goatrunners tĳdens de Midwinter Marathon 2017 
Ook in 2017 waren er weer tal van activiteiten in het kader 
van fondsenwerving. Het jaar begon sportief met de 
Goatrunners. Tijdens de Midwinter Marathon op 3 februari 
2017 in Apeldoorn kwamen er ruim 90 New Day Runners in 
actie. Zij lieten zich sponsoren om 8, 16 of 25 kilometer te 
rennen. Aan de Loolaan was er een prachtige verwarmde 
tent met erwtensoep van De Bon Vivant. Met de 
Goatrunners is er € 8660,68 opgehaald voor de geitenboerderij in Peje. 


Benefiet Gala “Colour the World”  
Na maandenlange voorbereiding heeft New Day Impact het grootste event georganiseerd, 
sinds de oprichting. Maar liefst 640 VIP gasten werden ontvangen door Ali en Maaike in 
Orpheus in Apeldoorn. Deze 640 gasten kregen aan 80 tafels van 8 personen een heerlijk 
diner voorgeschoteld, met tussendoor een weergaloze veiling. Up with People verzorgde 
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“Wat een ongelofelĳke 
mooie avond, wat een 
energie, het was in 
alle opzichten TOP!” 
- Martin van den Bos, 
tafelheer Benefiet Gala 
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een spetterende show en de avond werd afgesloten met een geweldig Afterparty. 
Apeldoorn’s eigen DJ Chiel samen met saxofonist Benjamin wisten voor de VIP gasten in 
de Rabobank zaal een mooi feest neer te zetten. Het Benefiet Gala “Colour the World” heeft 
€ 64.878 opgeleverd, waarmee New Day Impact kleur kan brengen in de kleurloze wereld 
van veel mensen in de Roma gemeenschap in Tirana. 


Overige activiteiten  
Naast grote evenementen zijn er kleinere fondsenwervende 
activiteiten zoals presentaties en de inzet van gastvrouwen 
Ali Azijngleuf en Maaike Maaidorser. Tijdens het 
Drakenbootfestival is New Day Impact het goede doel 
geweest en het festival terrein met man en macht 
schoonmaken leverde € 1800,- op. De kledingparty’s van 
New Day Impact zijn inmiddels een begrip aan het worden. 
In het voor- en najaar werden er kledingparty’s georganiseerd met een opbrengst van € 
1889,50. De New Day Dinnertour 2017 bracht veel amateurkoks in beweging en ook de 
gasten hebben zich verplaatst voor het voor-, hoofd- en nagerecht. Dit leverde € 496,37 op. 
Daarnaast zijn er nog activiteiten geweest als het nazomerfeest op de Koninginnelaan en 
ondersteuning bij een jubileum, etc. Al deze overige activiteiten leverden in 2017 samen € 
5620,33,- op. 


NDI Business Partners 
Al jaren is New Day Impact heel blij met een grote achterban van betrokken ondernemers 
die deelnemen aan fondsenwervende activiteiten en een bijdrage leveren aan New Day 
Impact. In de zomer van 2017 hebben elf ondernemers, bij wie het maatschappelijk bewust 
ondernemen hoog in het vaandel staat, zich verbonden aan New Day Impact. Zij vormen de 
NDI Business Partners die voor een periode van 3 jaar een 
substantieel bedrag sponsoren. Daarnaast zijn ze 
belangrijke gesprekspartners en beide ze hulp in ‘natura’ 
met expertise, diensten en faciliteiten. De sterke namen van 
onze businesspartners ondersteunen de betrouwbaarheid 
van New Day Impact.


De New Day Impact Business Partners zijn: Bark 
Verpakkingen, Buvaplan, Caliber, De Intrapec Groep, 
Harbers Trucks, Keus Schoonmaak, Klein Optiek, Laurel 
Holding, Redon, Schotpoort Logistics en Westerink & 
Partners. 


Eind 2017 hebben we er nog een nieuwe business partner bij gekregen. Vanaf januari 2018 
is Lodiers & Partners de 12de NDI Business Partner! 
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“We zĳn rentmeesters 
en hebben ook als 
ondernemers de taak 
verder te denken. NDI 
is lokaal en concreet, 
elke bĳdrage is goed 
besteed” 
- Maarten Harbers, NDI 
Business Partner 
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Financiële toelichting en verantwoording 2017 

Baten en lasten ten behoeve van de doelstelling 
De totale inkomsten ten behoeve van de doelstelling zijn licht gestegen van € 158.236,- 
naar € 160.397,-. Dit komt met name door een toename in de giften. Deze toename wordt 
veroorzaakt doordat er 11 bedrijven (de New Day Impact Business Partners) zijn die 
toegezegd hebben om NDI de komende jaren te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage. 
De inkomsten uit giften zijn dit jaar gestegen met 13% (van € 84.348,- in 2016 naar € 
95.519,- in 2017). 


De ontwikkeling van de inkomsten is in onderstaande grafiek weergegeven.
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In het jaar 2017 stond het bouwen van de New Day Care Village centraal. Er is dit jaar         
€ 148.060,- uitgegeven aan het bouwen van deze tien woningen. In 2017 is ook het 
geitenstal project afgerond. Dit jaar is er nog € 22.581,- uitgegeven hiervoor. In totaal heeft 
de geitenstal € 42.287,- gekost. In 2017 is er ook weer een flink bedrag uitgegeven aan het 
ondersteunen van gezinnen in Tirana en Bitaj (€ 15.564,-). Daarnaast is in 2017 ook het 
werk van Evis Stava met het New Day Care Center ondersteund. Er is € 39.400,- betaald 
voor de lopende kosten van het centrum. Dit is voor een gedeelte betaald door een gift van 
€ 12.300,- van de Westlandse tien diaconieën. Daarnaast is er een gulle donateur geweest 
die € 20.000,- heeft geschonken voor het werk van het New Day Care Centre in Tirana. 


In 2017 stond in de fondsenwerving de bouw van een community center in de wijk 
Rivershore in Tirana centraal. Hiervoor is met de organisatie van een prachtig evenement 
een bedrag van € 64.878,- opgehaald en toegevoegd aan de reserve voor Rivershore. Ook 
de opbrengst van meerdere kleinschalige evenementen (diner tour, drakenboot, lunch BMW 
toertocht, collectes, catering feest) zijn toegevoegd aan deze reserve welke nu € 72.755,- 
bedraagt.
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Kosten beheer, werving en administratie 
De wervingskosten voor bijvoorbeeld het realiseren van drukwerk, het onderhouden van de 
website, het onderhouden van ons netwerk, het realiseren van promotiefilms en materialen 
voor presentaties zijn in 2017 hoger dan in 2016. Ook de administratie en bankkosten zijn 
hoger in 2017. Dit valt voor een groot gedeelte te verklaren door een 
professionaliseringsslag op het kantoor van New Day Impact vooral op het gebied van 
administratie en bankbeheer (wij betalen sinds 2017 alle bankkosten van geldtransacties 
naar Albanië).


In 2017 is er ook meer uitgegeven aan bestuursreizen. Doordat er twee projecten 
tegelijkertijd uitgevoerd werden (naast de lopende zaken in het new day care center) is het 
voor het bestuur noodzakelijk geweest om vaak heen en weer te reizen naar Albanië en 
Kosovo. Een groot deel van deze kosten hebben zij zelf gedragen maar een deel is door 
New Day Impact betaald. 


Het percentage kosten voor beheer, werving en administratie is met 4,6% ruimschoots 
binnen de norm van 10% ten opzichte van de baten uit werving.


De kosten voor het aanhouden van het kantoor in Apeldoorn worden volledig ‘om niet’ 
betaald door Reinisol Onroerend Goed BV. Het vrijstellen van Marianne van Veldhuizen / 
Marijke Veldhoen voor het werk van New Day Impact wordt volledig ‘om niet’ betaald door 
De Intrapec Groep BV Deze kosten maken dus geen deel uit van de financiële 
verslaglegging van stichting New Day Impact. De stichting maakt daarnaast gebruik van 
vrijwilligers, waarbij voor een aantal activiteiten een vrijwilligers vergoeding wordt uitgekeerd 
conform de regeling die door de fiscus is toegestaan.


Balans (zie bijlage 2) 
Het volgende overzicht geeft het overzicht van de bestemmingsreserves conform het 
besluit van het bestuur.


Bestemmingsreserves 1-1-2017 31-12-2017

Reserve Mission trips € 1.624  (€ 1.127)  

Reserve Project New Day Care Center € 20.000  € 20.000  

Reserve Kosovo € 139.737  € 0  

Reserve Family Care € 1.300  € 0  

Reserve Church worker Bitaj € 1.800  € 3.600  

Reserve Rivershore € 0  € 72.755  

Reserve Geiten boerderij € 10.738  € 0  

Totaal bestemmingsreserve  € 175.200   € 95.228  
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Het bestuur heeft besloten om de posten met aflopende projecten te wijzigen, door het 
negatieve dan wel positieve saldo ten bate of laste van de algemene vermogen te boeken. 
Het gaat dan om de post Reserve Mission Trip, Reserve Geiten boerderij, Reserve Kosovo 
en Reserve Family Care.


De balans laat zien dat de activa zich beperken tot liquide middelen, betreffende het 
banksaldo van € 129.116,- dat bestemd is voor de hierboven genoemde toegewezen 
reserves van € 95.228,- een vrij besteedbaar vermogen van € 5.617,- en een reservering 
van € 28.270,- voor nog te betalen rekeningen voortvloeiende uit het evenement Colour the 
World.
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Bijlage 1 - Staat van Baten en Lasten 2017 
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BATEN Boekjaar 2017 Boekjaar 2016

Giften algemeen € 27.115 € 21.732
Giften Missie Groepsreizen € 0 € 1.624
Giften Day Care Centre, Bathore € 32.350 € 15.890
Giften Family Care € 8.171 € 11.635
Giften Bitaj (community center/worker) € 0 € 286
Grote (sport)evenementen* € 64.878 € 73.852
Giften Kosovo bestemd € 2.175 € 6.376
Giften Geitenstal € 15.331 € 25.340
Giften Rivershore € 10.377 € 0
Overige giften bestemd € 0 € 1.500
Totaal baten uit werving € 160.397 € 158.236

Rentebaten € 47 € 126
Overige baten € 47 € 126

Totale baten € 160.445 € 158.362

LASTEN

Project GCA / New Day Care Center € 39.400 € 17.300
Missie Groepsreizen € 2.751 € 0
Bathore Family Care € 15.564 € 18.007
Bitaj Community Develop./Family Care € 2.100 € 10.400
Projecten Kosovo € 148.060 € 511
Project Geitenstal € 22.581 € 19.706
Project Rivershore € 2.500 € 0
Overig € 0 € 1.500
Totaal projectuitvoering € 232.956 € 67.424

Voorlichting en bijeenkomsten € 0 € 0
Totaal overige verstrekte hulp € 0 € 0

Totaal besteed aan doelstelling € 232.956 € 67.424

Administratie en bankkosten € 1.429 € 403
Bestuursreizen € 1.444 € 0
Wervingskosten € 4.242 € 2.058
Vrijwilligerskosten € 240 € 746
Totaal kosten beheer, werving en administratie4,6% € 7.355 2,0% € 3.207

Saldo van baten en lasten € (79.867) € 87.731

Dotaties/ontrekking aan bestemmingsreserve € 79.971 € (91.119)

Eindresultaat € 104 € (3.388)

NB. Het percentage in blauw geeft de verhouding van de kosten voor beheer en administratie versus de baten uit werving.
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Aansluiting met Liquide Middelen
Beginsaldo bank 1/jan./16 € 154.059 1/jan./16 € 66.454 
Eindsaldo bankrekening 31/dec./16 € 102.415 31/dec./16 € 154.059 
Eindsaldo bedrijfsspaarrekening 31/dec./16 € 26.701 31/dec./16 € 26.654 

Saldo = Saldo van baten en lasten (€ 51.597) (€ 79.417) € 0 
 

Mutaties toegewezen reserves (bestemde giften en besluit bestuur)
Reserve project New Day Care Center € 0 
Reserve Sport / Mission trips (€ 2.751)
Reserve Family Care (€ 1.300)
Reserve Kosovo (€ 139.737)
Reserve Bitaj Cows / Church / Churchworker € 1.800 
Reserve geitenboerderij € 10.738 
Reserve Rivershore € 73.205 
Totaal mutaties toegewezen reserve (€ 79.971)
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2017
Activa 1/1/17 12/31/17 mutaties

Liquid Middelen
Bank € 154.059 € 102.415 € (51.644)
Bedrijfsspaarrekening € 26.654 € 26.701 € 47

Totaal Activa € 180.713 € 129.116 € (51.597)

Passiva

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves

Reserve Mission trips € 1.624 € (1.127) € (2.751)
Reserve Project New Day Care Center € 20.000 € 20.000 € 0
Reserve Kosovo € 139.737 € 0 € (139.737)
Reserve Family Care € 1.300 € 0 € (1.300)
Reserve Church worker Bitaj € 1.800 € 3.600 € 1.800
Reserve Geiten boerderij € 10.738 € 0 € (10.738)
Reserve Rivershore € 0 € 72.755 € 72.755

Totaal bestemmingsreserve € 175.200 € 95.228 € (79.971)
Nog te betalen kosten € 28.270 € 28.270

Vrij besteedbaar vermogen € 5.513 € 5.513 € 0
Eindresultaat 2017 € 104 € 104

Totaal vrij besteedbaar vermogen € 5.513 € 5.617 € 104

Totaal Passiva € 180.713 € 129.116 € (51.597)
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