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INLEIDING
We sluiten het jaar 2020 af terwijl we niet goed weten wat de impact 
van COVID-19 op de lange termijn zal zijn. Niet in Nederland en niet in 
de landen waarmee we met ons werk verbonden zijn. 

Dit jaar zag er anders uit dan we dachten toen we voor 2020 
plannen maakten en budgetten opstelden. De geplande reizen en 
fondsenwervende evenementen werden stuk voor stuk afgezegd 
door de COVID-19 crisis. 

IMPACT
De uitdagingen voor onze partners in Albanië, Kosovo en Brazilië 
zijn enorm. Niet alleen door COVID-19 zelf, maar ook door de 
economische impact. Meer gezinnen dan ooit zijn teruggeworpen 
in een staat van armoede. Er is directe honger en nood in heel veel 
gezinnen. Er zijn geen ontsnappingsmogelijkheden bij huiselijk 

geweld. Doordat kinderen niet naar school kunnen lopen ze een 
leerachterstand op die niet zomaar kan worden ingehaald. 

IN ACTIE
New Day Impact is aan het begin van de crisis, ontstaan door 
de pandemie, gelijk noodhulp gaan verlenen in de vorm van 
voedselpakketten. Onze lokale partner organisaties regelden 
voedselpakketten en droegen zorg voor het distribueren ervan met 
de donaties via New Day Impact. Het is fantastisch om te zien hoe wij 
door onze achterban al heel snel werden gesteund in het zetten van 
deze stappen. 

Ondanks dat de inkomsten dit jaar wat lager zijn dan de voorgaande 
jaren, sluiten we dit jaar toch af met positieve resultaten. Daar zijn we 
dankbaar voor!

JAARVERSLAG 2020

OVER STICHTING NEW DAY IMPACT
New Day Impact is een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, werkend vanuit een Christelijke identiteit. We hebben 
projecten in Oost-Europa, waar we altijd samenwerken met lokale partnerorganisaties om verantwoordelijkheid te delen en 
gebruik te maken van lokale kennis en arbeidskracht. Samen zetten we duurzame projecten op voor kwetsbare groepen in 
welzijn, zorg en educatie. 
Ook brengt New Day Impact mensen in beweging om op zoek te gaan naar eigen mogelijkheden om in actie te komen tegen 
de nood in de wereld. Daarnaast bieden wij (nood)hulp bij humanitaire rampen.
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NOODHULP 2020
De gevolgen van de COVID-19-pandemie zijn in de landen waar onze 
projecten plaats vinden enorm. Eind maart zijn wij direct noodhulp 
gaan verlenen in de vorm van voedselpakketten voor Albanië, Kosovo 
en Brazilië. Hiervoor zijn diverse acties op touw gezet.
Totaal hebben we in 2020 een bedrag van € 14.979,00 ontvangen 
voor de verleende noodhulp voor voedselpakketten en hygiënische 
middelen.
Eind 2020 hebben we nog een bedrag overgemaakt aan pastor Jeton 
in Kosovo met als bestemming ‘brandhout’ voor families die in de kou 
zaten. 

PROJECTEN
GEITENBOERDERIJ – PEJE (KOSOVO)
In 2017 is er met ‘vereende krachten’ een geitenboerderij in Kosovo 
gerealiseerd. Op een prachtige plek, in de bergen boven Peje ligt de 
boerderij met een stuk land.
Het bedrijfsplan was zodanig opgesteld dat het in 2020 een 
florerende boerderij zou zijn waarbij de doelstellingen (weggeven van 
geitjes aan arme gezinnen en kopen van hout en medicijnen van de 
winstopbrengst) gerealiseerd kon worden en de boerderij de jaren 
erna zou kunnen groeien. 
Ondanks dat er een bekwame geitenhoeder is en dat Esat Kica als 
beheerder van de boerderij het heel goed doet, heeft COVID-19 flink 
roet in het eten gegooid. Er was geen afname van melk en verkoop 
van geitjes, waardoor er geen geld gegenereerd werd.
Alle opgebrachte inkomsten zijn broodnodig om de boerderij en het 
salaris van de geitenhoeder te bekostigen. De hoop en verwachting is 
dat na deze pandemie de boerderij weer zal opbloeien.

NEW DAY HOUSING PROJECT
New Day Impact stimuleert het opknappen van huizen en werkt 
daarmee samen met lokale ondernemers en bevolking. We hebben 
gezien dat een huis als een stevig fundament is om het leven (weer) 
op te bouwen. Wij zien dit als een belangrijke stap om uit de armoede 
te komen, de levensstandaard te verbeteren en zicht te krijgen op 
een betere toekomst. In het najaar van 2019 en doorlopend in 2020 
hebben we 35 families geholpen. Middels aan- en verbouwingen 
en nieuwbouw van woningen. De kosten van deze bouw varieerden 
hierbij per woning van € 250,00 tot € 35.000,00. 
Totaal is er in dit jaar een bedrag van € 60.714,00 besteed aan het 
New Day Housing Project. 

PLANNEN VOOR DE BOUW VAN EEN KERK/MULTIFUNCTIONEEL 
CENTRUM IN GJAKOVA, KOSOVO
Dit jaar hebben de plannen voor een multifunctioneel centrum 
al aardig vorm gekregen. Bouwkundig ontwerpbureau De Jong 
uit Vaassen heeft hiervoor een mooi ontwerp gemaakt. Serieuze 
gesprekken met de plaatselijke overheid, de aannemer, pastor Jeton 
en NDI hebben plaatsgevonden. Er zijn inmiddels opties voor stukken 
grond besproken en nadat pastor Jeton samen met zijn oudsten een 
stuk grond heeft uitgekozen zal er aanstalten worden gemaakt om de 
vergunningen daarvoor te realiseren.
De verwachting is dat in de loop van 2021 of begin 2022 vorm kan 
worden gegeven aan de uitwerking van deze plannen en te starten 
met de bouw.

PLAATSELIJKE PROJECTEN IN NEDERLAND
Door de ontstane situatie van COVID-19 waarbij we niet konden reizen 
en daadwerkelijk ‘de handen uit de mouwen’ konden steken, zijn 
we op zoek gegaan naar projecten in onze eigen omgeving om van 
betekenis te kunnen zijn.
Zo is er in het najaar van 2020 een aantal gesprekken geweest met 
Stichting Dak- en Thuislozen Apeldoorn en met De Verbinding van het 
Leger des Heils in Apeldoorn over mogelijkheden waar wij zouden 
kunnen ondersteunen op het gebied van primaire levensbehoeften. 
Dit zal een vervolg krijgen in 2021.
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FAMILY CARE
NEW DAY FAMILY CARE
New Day Impact ondersteunt een aantal families in Albanië en Kosovo 
bij primaire levensbehoeften. Deze ‘zorg’ ontstaat deels doordat 
reizigers mensen leren kennen die ze voor een bepaalde periode 
willen ondersteunen maar ook omdat onze partners een beroep op 
hulp doen. 
Het gaat veelal om maandelijkse sponsoring, bijvoorbeeld voor 
basisvoorzieningen als boodschappen, babyvoeding, vervoer van en 
naar school of voor schoolmateriaal. De sponsoring wordt soms ook 
ingezet voor schoolgeld of het volgen van een cursus of studie. Het 
totaalbedrag aan donaties voor Family Care in 2020 bedraagt  
€ 11.458,00.
De family care voor gezinnen in Bathore is medio 2020 gestopt, 
omdat onze partner (die ervoor zorgde dat de gewenste hulp op de 
goede plek kwam) hier een andere visie over heeft gekregen. 
Het gedoneerde geld reserveren we in het ‘familycare fonds’. 
Wanneer partners met een specifieke hulpvraag voor family care 
komen, kunnen we het geld uit dit fonds hiervoor inzetten. De 
donateurs zijn persoonlijk benaderd en het merendeel zet een 
donatie aan onze stichting voort.

NEW DAY CARE CENTRE
Ruim 10 jaar heeft NDI het New Day Care Centre ‘Qendra Dita e 
Re’ gesteund door een centrum te bouwen, (een groot deel van) 
de lopende kosten van het centrum te vergoeden, de sociale 
en educatieve programma’s te financieren alsmede de jaarlijks 
terugkerende Summer Camps te sponsoren.
COVID-19 heeft een grote impact gehad op het functioneren van het 
centrum. In maart en in september is het centrum tijdelijk voor een 
periode volledig dicht gegaan. Gedeeltelijk bleven de contacten 
met de kinderen en moeders in deze periode in stand doordat 
medewerkers voedselpakketten naar de gezinnen brachten. 
New Day impact heeft de ondersteuning op voorstel van Evis Stafa 
(directeur) opgeschort totdat duidelijk zal worden welke strategie er 
gekozen wordt voor het centrum. 

REIZEN
Dit jaar stonden er veelbelovende (jongeren)reizen op het 
programma. Er was een reis gepland naar Kosovo en Albanië in juli 
2020 met een groep van 48 jongeren uit de VEZ (Vrije Evangelisatie 
Zwolle). De voorbereidingen waren al in volle gang: kennismaking van 
de teams, sponsoracties enz. Door COVID-19 is deze reis gecanceld. 
Hetzelfde geldt voor een groep van 24 jongeren van de 
Tabernakelkerk uit Apeldoorn, die een soortgelijke reis zou maken. 
Ook de geplande bestuursreis, de Business-Wise reis en de missiereis 
konden geen doorgang vinden.
Het spijt ons enorm dat we onze partners dit jaar niet hebben kunnen 
bezoeken!

INKOMSTEN VERWERVEN
Een belangrijk deel van de inkomsten van NDI is door de jaren heen 
gegenereerd middels fondsenwervende activiteiten. COVID-19 
heeft dit deels verhinderd. Een aantal activiteiten kon gelukkig toch 
doorgaan.

•  SPONSORLOOP HOMERUN 
Zo stonden we op 2 februari met een warme tent met koffie, 
soep en broodjes aan de Loolaan tijdens de midwintermarathon 
van Apeldoorn. 46 lopers liepen voor de door NDI 
georganiseerde sponsorloop, genaamd ‘Homerun’. Dit heeft een 
bedrag van € 3.067,00 opgebracht.

•  GOLFTOERNOOI ‘BREAK OUT’ 
Het aanvankelijk geplande grootschalige golftoernooi kon niet 
doorgaan, maar wat hebben we op 17 september een prachtige 
golfdag op De Scherpenbergh mogen beleven! 
23 flightcaptains en 5 clinicers namen deel aan dit evenement. 
De opbrengst bedroeg € 13.920,- en is bestemd voor het New 
Day Housing project in Albanië en Kosovo. 

•  POP-UP STORE  
De kledingparty’s konden geen doorgang vinden, maar 
er ontstond een creatief idee bij een enthousiaste groep 
vrijwilligers. Zij hebben de NDI Pop-up store in het leven 
geroepen, waar je geheel coronaproof op bepaalde tijden met 
een beperkt aantal mensen kunt shoppen op een vast adres. 
Dit werd een groot succes! De opbrengst van € 6.592,00 komt 
geheel toe aan de projecten van NDI. 

• OPBRENGSTEN CREATIEVE VERKOOP VRIJWILLIGERS EN 
COLLECTE OPBRENGSTEN 
Er zijn ook vrijwilligers die hun creatieve talenten inzetten om 
dingen te maken en voor een klein prijsje te koop aanbieden. 
Daarnaast wordt er in diverse kerkgemeenschappen ook 
gecollecteerd. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de 
projecten van NDI. 

• ALI EN MAAIKE 
De optredens van ‘onze’ Ali en Maaike hebben in 2020 € 750,00 
opgebracht.
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ACHTERBAN, SPONSORS 
EN DONATEURS
Wij zijn enorm dankbaar voor een trouwe achterban die zich met 
onze organisatie verbonden weet, zich inzet voor de stichting als 
vrijwilliger en die ons werk financieel steunt middels donaties.

CONTACT / COMMUNICATIE
Onze achterban ontving per post de zomer- en winterbrochure, met 
daarin informatie over het werk van NDI.
Dit jaar is er 6 keer een digitale nieuwsbrief verzonden met een 
actuele update. Deze nieuwsbrief wordt bijvoorbeeld ingezet in 
situaties van noodhulp, waarmee we onze achterban snel kunnen 
bereiken.
Daarnaast is NDI actief op Facebook en Instagram waar we veel 
volgers hebben. Ook op de website is actuele informatie te vinden.

VRIJWILLIGERS
Het werk van New Day Impact kan niet gebeuren zonder de inzet van 
veel vrijwilligers. Vaak zijn zij zelf mee geweest op reis als vrijwilliger 
bij de projecten in Albanië en Kosovo en zijn daarna ambassadeur 
geworden.

In 2020 zijn er ca. 45 vrijwilligers ingezet bij diverse activiteiten, zoals 
de midwinterrun (Homerun), Pop-up store, het golftoernooi en extra 
handen op kantoor. 
Ook zijn er vrijwilligers die achter de schermen hard werken om door 
middel van creativiteit inkomsten te verwerven voor de projecten van 
NDI.

DONATEURS
In 2020 werden we financieel gesteund door ruim 300 donateurs, 
waarvan ruim 70 donateurs maandelijkse een vaste bijdrage 
overmaken. Op de doneeracties voor noodhulp kwam grote response!

STICHTING HET MEISJESWEESHUIS
Dit jaar mochten wij een bijdrage voor educatieve doeleinden 
van Stichting Het meisjesweeshuis in Apeldoorn ontvangen ad € 
10.000,00. Dit is besteed aan het Global Care Centre.



Stichting New Day Impact | Jaarverslag 2020 6

ZAKELIJK NETWERK
Een aantal ondernemers is op zoek naar wegen om met hun bedrijf 
bij te dragen aan de missie van NDI. Met een lidmaatschap als New 
Day Business Partner krijgen zij de gelegenheid om het werk van NDI 
constructief te steunen. Ook zijn er bedrijven die tijd, materiaal of 
kennis inzetten voor de stichting.

NEW DAY BUSINESS PARTNERS
Al jaren zijn wij heel blij met een groep van betrokken ondernemers 
die deelnemen aan fondsenwervende activiteiten en een bijdrage 
leveren aan de stichting. Zij hebben het maatschappelijk bewust 
ondernemen hoog in het vaandel staan en zijn verbonden aan New 
Day Impact. Zij vormen de NDI Business Partners en sponsoren voor 
een periode van 3 jaar een substantieel bedrag aan de stichting. 
Daarnaast zijn ze belangrijke gesprekspartners en bieden vaak hulp 
in ‘natura’ met expertise, diensten en faciliteiten. 
In 2020 bestond de groep van New Day Impact Business Partners 
uit: Bark Verpakkingen, Buvaplan, Klein Optiek, Harbers Trucks, 
De Intrapec Groep, Keus Schoonmaak, Laurel Holding, Schotpoort 
Logistics, Caliber en Lodiers & Partners.

SAMEN BEREIKEN WE MEER…
Zo zijn we heel bij met ondernemers die hun tijd, materialen of kennis 
hebben ingezet voor de stichting. 
Bouwbedrijf De Jong uit Vaassen is voor een eerste kennismaking 
met de NDI projecten in 2019 mee geweest op reis en heeft in 2020 
een ontwerp gemaakt voor de bouw van het multifunctioneel centrum 
in Gjakova (Kosovo).
BMMV-verhuur stelde materialen beschikbaar die om niet konden 
worden gebruikt tijdens de midwinterrun en het golftoernooi. 
Reinisol Onroerend Goed verhuurt kantoorruimte voor een symbolisch 
bedrag aan NDI.
Intrapec Verpakkingen betaalt de kosten voor inhuur van de 
officemanager op kantoor.
Promohouse heeft dozen met sportkleding gedoneerd aan NDI voor 
de kledingparty’s / Pop-up store.
Je M’appelle schonk dozen vol prachtige kleding voor het goede doel 
van NDI.
Van Triest stylist – schilder – stoffeerder nam de kosten van de 
shirts voor de midwinterrun voor zijn rekening en heeft een bedrag 
gedoneerd voor krukjes.
Clever Media bekostigde het bedrukken van shirts voor de 
midwinterrun.
De Slaapfabriek heeft een grote hoeveelheid matrassen voor onze 
partners in Albanië gedoneerd en Schotpoort Logistics verzorgde het 
vervoer hiervoor.

BESTUUR EN 
MEDEWERKERS
Het bestuur bestaat uit een 5-tal leden:
• Paul de Lange (voorzitter)
• Paul Matla (penningmeester)
• Marianne van Veldhuizen (secretaris)
• Frits van Triest
• Marijke Veldhoen

In december 2019 namen we afscheid van Astrid van den Bos als 
bestuurslid. Zij blijft actief als betrokken vrijwilliger en coördineert de 
Pop-up store.

Eén keer per maand vindt er een bestuursvergadering plaats met alle 
leden. Tussentijds zijn er regelmatig overleggen in kleiner verband.
Er is in 2020 geen vergoeding uitgekeerd aan een van de 
bestuursleden.

KANTOOR
Rolinka Everaars
Rolinka is voor 2 – 2,5 dag in de week werkzaam als officemanager 
op het kantoor aan de Tweelingenlaan. Zij wordt betaald door een 
van de Businesspartners van NDI.

Fijke Stellingwerf
Fijke werkt als vormgever voor de stichting. Daarnaast beheert hij 
de website en ondersteunt hij bij social media. Hij krijgt hiervoor een 
(vrijwilligers)vergoeding. 
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FINANCIËLE TOELICHTING 
EN VERANTWOORDING 
BATEN EN LASTEN TEN BEHOEVE VAN DE DOELSTELLING 
De totale inkomsten ten behoeve van de doelstelling zijn gedaald 
van € 155.313,- naar € 130.264,-. Dit wordt veroorzaakt doordat er 
in 2020 geen reizen hebben plaatsgevonden vanwege de corona 
pandemie. Gelukkig was het in september wel mogelijk om een 
(kleinschalig) golftoernooi te organiseren. 

De ontwikkeling van de inkomsten is in onderstaande grafiek 
weergegeven.

In het jaar 2020 stond het uitvoeren van het New Day Housing Project 
centraal. Er is in 2020 € 60.714,- uitgegeven aan het opknappen van 
verschillende woningen. In 2020 is er ook weer een flink bedrag 
besteed aan het ondersteunen van gezinnen in Tirana en Bitaj 
(Albanië) en Gjakove (Kosovo): € 12.382,-.  Niet alleen op deze manier 
werden mensen ondersteund, ook is er € 14.500,- uitgegeven aan 
voedselpakketten. Daarnaast is het werk van Evis Stava met het New 
Day Care Center in 2020 weer ondersteund met een bedrag van € 
10.000,- voor het kinderwerk. (Gift van Stichting Het Meisjesweeshuis 
uit Apeldoorn) Dit bedrag is lager dan de ondersteuning in de 
voorgaande jaren en is te wijten aan de COVID-19.

Doordat de plannen voor een Community Center in de Rivershore 
veranderd zijn (2019), is ook de reserve voor dit project aangepast. 
Er is € 15.000,- gereserveerd voor ondersteuning in een wijk en/of 
voor een zelfde doelgroep als wonend in de Rivershore. Het overige 
bedrag is gereserveerd voor een Community Centre / kerk ten 
behoeve van de kerk van pastor Jeton in Gjakova (Kosovo). Samen 
met de actie Kerk voor een Kerk (VEZ te Zwolle), dat € 19.105,-- 
opbracht, komt het totaal gereserveerde bedrag voor dit Community 
Centre uit op €130.000,-. We hopen dit centrum in 2021 en 2022 te 
kunnen bouwen.

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 aanschaf van materialen voor 
presentaties zijn in 2020 hoger dan in 2019. Er is een aantal opties op 
de website toegevoegd om het geven van geld te vergemakkelijken. 
De administratie- en bankkosten zijn een stuk lager in 2020. De 
personeelskosten vallen aanzienlijk lager uit in 2020 in vergelijking 
met 2019. In een deel van 2019 was er nog een ‘project officer’ in 
dienst van New Day Impact. In 2020 was er geen personeelslid in 
dienst van New Day Impact. Wel is er op uurbasis gebruik gemaakt 
van een communicatiedeskundige voor het ontwerp van de diverse 
communicatie uitingen.  

Het percentage kosten voor beheer, werving en administratie is 
gedaald naar 6.9 % en valt daarmee ruim 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 de officemanager, werkzaam op kantoor 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 enkele activiteiten 
een vrijwilligersvergoeding wordt uitgekeerd conform de regeling die 
door de fiscus is toegestaan.

45.000

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

90.000

135.000

180.000

Subsidie Evenementen Giften



Stichting New Day Impact | Jaarverslag 2020 8

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN BOEKJAAR 2020 BOEKJAAR 2019
Project GCA / New Day Care Center € 10.000 € 22.800 
Missie Groepsreizen (projectgelden) € 1.212  
Family Care (Bathore, Lushnje en Gjakova) € 12.382 € 12.495 
Voedselhulp corona € 14.500 € 0 
Projecten Lushnje € 0 € 2.500 
Project Rivershore € 0 € 4.523 
Project New Day Housing € 60.714 € 52.714 
TOTAAL PROJECTUITVOERING € 98.808 € 95.032
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING € 98.808 € 95.032

Personeelskosten € 2.663 € 5.770 
Administratie en bankkosten € 1.456 € 2.290 
Bestuursreizen € 0 € 2.121 
Wervingskosten € 2.705 € 1.363 
Vrijwilligerskosten € 2.192 € 2.570 
TOTAAL KOSTEN BEHEER, WERVING EN ADMINISTRATIE (6,9%*) € 9.016 (9,1%*) € 14.114

SALDO VAN BATEN EN LASTEN € 22.440 € 46.167 
DOTATIES/ONTREKKING AAN BESTEMMINGSRESERVE (€ 27.092) € 79.971 
EINDRESULTAAT (€ 4.652) € 126.138

BATEN BOEKJAAR 2020 BOEKJAAR 2019
Giften algemeen (incl. netto bijdrage business partners) € 45.726 € 48.457 
Giften Missie Groepsreizen € 0 € 44.537 
Giften bestemd Day Care center, Bathore € 13.400 € 12.500 
Giften Family Care € 11.458 € 11.575 
Grote (sport)evenementen € 18.004 € 1.952 
Giften Kerk voor een Kerk Gjakova € 19.105 € 0 
Giften Voedselhulp corona € 14.979 € 0 
Giften New Day Housing € 0 € 34.792 
Giften Rivershore € 0 € 1.500 
Giften Pop-up store € 6.592 € 0 
Overige giften bestemd € 1.000 € 0 
TOTAAL BATEN UIT WERVING € 130.264 € 155.313
TOTALE BATEN € 130.264 € 155.313

* Het percentage geeft de verhouding van de kosten voor beheer en administratie versus de baten uit werving.
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ACTIVA 1-1-2020 31-12-2020 MUTATIES
Liquid Middelen

Bank € 164.858 € 200.199 € 35.341 
Bedrijfsspaarrekening € 26.701 € 26.701 € 0 

Vordering geitenboerderij € 900 € 0 (€ 900)
TOTAAL ACTIVA € 192.459 € 226.900 € 34.441 

PASSIVA 1-1-2020 31-12-2020 MUTATIES
Eigen vermogen

Bestemmingsreserves
Reserve Mission trips € 2.448 € 1.236 (€ 1.212)
Reserve Project New Day Care Center / Rivershore € 20.000 € 15.000 (€ 5.000)
Reserve Run Bag2School € 1.737 € 1.737 € 0 
Reserve Family Care € 1.431 € 1.235 (€ 196)
Reserve Church worker Bitaj € 3.600 € 3.600 € 0 
Reserve New Day Housing Project € 50.000 € 20.000 (€ 30.000)
Reserve Kerk voor een Kerk € 0 € 130.000 € 130.000 
Reserve Dak en Thuislozen Zorg Apeldoorn € 0 € 8.500 € 8.500 
Reserve Rivershore € 75.000 € 0 (€ 75.000)

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVE € 154.216 € 181.309 € 27.092 

Nog te betalen kosten € 12.000 € 12.000 

Vrij besteedbaar vermogen € 38.243 € 38.243 € 0 
Eindresultaat 2020 (€ 4.652) (€ 4.652)
TOTAAL VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN € 38.243 € 33.591 (€ 4.652)

TOTAAL PASSIVA € 192.459 € 226.900 € 34.441 

BALANS


