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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 2021

OVER STICHTING NEW DAY IMPACT
New Day Impact is een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, werkend vanuit een Christelijke identiteit. We hebben 
onder meer projecten in Oost-Europa, waar we 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 op 
het gebied van welzijn, zorg en educatie. 
New Day Impact brengt mensen in beweging om op zoek te gaan naar eigen mogelijkheden om in actie te komen tegen de 
nood in deze wereld. Daarnaast bieden wij (nood)hulp bij humanitaire rampen.

De kernwaarden van Stichting New Day Impact zijn: 
- Bewogen
- Betrouwbaar
- Enthousiast
- Slagvaardig 
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HULPVRAGEN
Tijdens de eerste lockdown op 8 januari 2021 kwam de eerste 
noodroep van onze partner pastor Jeton Sokoli. Grote overstromingen 
vonden plaats in Gjakova (Kosovo) e.o. naar aanleiding van heftige 
sneeuw- en regenval. Er wordt daarom gevraagd om financiële 
steun voor het uitdelen van voedselpakketten en dekens. Vanuit NDI 
versturen we een digitale nieuwsbrief over dit thema en zetten de 
hulpvraag uit. In korte tijd ontvingen we een bedrag ca. € 4.600,- 
voor deze noodhulp.

Aan het einde van de zomerperiode (september) komt pastor Jeton 
nogmaals met een hulpvraag. Hij wil een aantal families en weduwen 
voorzien van een voorraad brandhout, zodat ze warm de winter door 
kunnen komen. Ook daar mochten we aan bijdragen.

Met Pasen helpen we onze partners Alma en pastor Berti met een 
financiële bijdrage voor het kopen van voedselpakketten voor de 
bewoners van Bitaj en Dreng. 

We helpen de Voedselbank Albanië met een bedrag van € 
1.000,-  voor het Green Fresh Food project. Hiermee kunnen ze de 
vervoerskosten van de (gratis verkregen) groente en fruit vervoeren 
naar organisaties, kerken en gaarkeukens.

PROJECTEN
NEW DAY HOUSING PROJECT
New Day Impact stimuleert het opknappen van huizen en werkt 
daarmee samen met lokale ondernemers en bevolking. Door het 
bouwen van een huis bouwen we ook aan een stevig fundament 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 2021 hebben we 4 families geholpen met het opknappen van hun 
huisje. 
De kosten hiervoor varieerde per woning van € 5.000,- tot € 12.000,-.
Totaal is erin dit jaar een bedrag van € 22.000,- besteed aan het New 
Day Housing Project.

PLANNEN VOOR DE BOUW VAN EEN KERK/MULTIFUNCTIONEEL 
CENTRUM IN GJAKOVA, KOSOVO
Het ontwerp en de uitwerking van plannen voor een multifunctioneel 
centrum zijn al ruim een jaar klaar. Corona heeft de voortgang in het 
afgelopen jaar vertraagd en ook waren er wat uitdagingen wat betreft 
de toestemming en vergunning voor een stuk grond. 
Regelmatig hadden we dit jaar contact met de burgemeester van 
Gjakova. We hebben er vertrouwen in dat we voor de zomervakantie 
van 2022 met de bouw kunnen starten.

AFTERSCHOOL PROJECT VOOR ROMAKINDEREN IN LUSHNJE
Onze partner Sajmir Brazhdi werkt in Lushnje en organiseert voor 
de Romakinderen in de omgeving naschoolse opvang. Daarmee 
biedt hij deze kinderen een kans om zich te ontwikkelen, wat voor 
deze doelgroep niet vanzelfsprekend is. De Romagemeenschap 
behoort tot de allerarmste groep mensen in Albanië. Vaak worden 
ze gediscrimineerd en buitengesloten en leven hierdoor in een 
sociaal isolement. Weinigen van hen hebben toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg en goede huisvesting. Hierdoor is ruim veertig 
procent van de mensen ziek. Door de slechte wegen naar scholen en 
andere voorzieningen en doordat veel mensen analfabeet zijn, is het 
voor kinderen zeer moeilijk om zich aan de armoede te ontworstelen. 
Onderwijs is voor deze doelgroep dé manier om te ontsnappen aan 

armoede en criminaliteit. 
De Mozaik-kerk in Lushnjë wil Roma-kinderen ‘over de streep’ 
helpen om toch naar school te gaan door de kinderen rugtasjes 
en schoolmaterialen te geven. Daarnaast wordt er naschoolse 
opvang voor deze groep georganiseerd. Vijf dagen in de week is 
er naschoolse opvang met een programma dat bestaat uit lees- en 
wiskundeklassen, hulp bij huiswerk en diverse leuke activiteiten.
Doordat kinderen dagelijks bij het ‘After school’ project van de  
Mozaik-kerk komen, krijgen zij ook een volwaardige maaltijd binnen, 
wat ze thuis in veel gevallen niet krijgen. 

PLAATSELIJKE PROJECTEN IN NEDERLAND
Eind 2020 zijn we, onder meer door de coronapandemie, op 
zoek gegaan naar projecten in onze eigen omgeving waar we 
van betekenis zouden kunnen zijn op het gebied van primaire 
levensbehoeften. 
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In januari 2021 startten we met praktische en financiële 
ondersteuning van de maaltijdenservice van het Leger des Heils. Een 
groep vrijwilligers van New Day Impact stak 1x per maand de handen 
uit de mouwen en kookte gezonde en voedzame maaltijden. Mensen 
die gebruik maken van de maaltijdservice hebben vaak om bepaalde 
reden ook geen toegang tot de voedselbank en kunnen daardoor 
niet rondkomen. Deze mensen konden zich in coronatijd 1 x per week 
aanmelden voor een maaltijd bij het Leger des Heils. 

Ook hebben we Stichting Dak- en Thuislozen (DTZ) in Apeldoorn 
geholpen door een bedrag van €7.500,- beschikbaar te stellen voor 
de bouw van een wasgelegenheid in hun gebouw. De opbrengst van 
de Summerrun op 27 juni 2021 is grotendeels besteed aan dit doel.

RUGZAKJES AFGHAANSE KINDEREN
Eind augustus besloten we een actie te organiseren om rugzakjes met 
speelgoed te doneren aan Afghaanse kinderen die hun land moesten 
verlaten en op dat moment opgevangen werden in Harskamp. 
In korte tijd werd er een geweldig bedrag van € 10.000,-  gedoneerd. 
Daarnaast boden diverse bedrijven materialen aan die we goed 
konden gebruiken. We hebben hierdoor 600 gevulde rugzakjes 
kunnen overhandigen. Van het resterende geld hebben we in 
Harskamp nog diverse kinderactiviteiten georganiseerd. 

FAMILY CARE
NEW DAY FAMILY CARE
Als New Day Impact ondersteunen we, door middel van onze 
partners, een aantal families in Albanië en Kosovo. Dit zijn onze 
Family Care Projecten. Een belangrijke kernwaarde bij deze Family 
Care Projecten is onder andere bewogenheid. Als NDI zijn we 
bewogen met mensen, families en gezinnen en willen we, daar 
waar we kunnen, armoede en onrecht tegengaan.  De Family 
Care projecten ontstaan vaak vanuit de New Day Mission- en 
Businessreizen.  
De Family Care projecten vallen samen in ons Family Care Fonds. 

IBRAHIM
Al een aantal jaren is NDI betrokken bij het Roma-gezin Ukdashi. Zij 
wonen in Bathore nabij Tirana (Albanië) met hun 5 kinderen in het 
nieuwe huisje dat wij in 2020 voor hen hebben gebouwd.
Eén van de kinderen van dit gezin, Ibrahim, heeft al sinds zijn 
geboorte een oogziekte. De familie ontbreekt het aan financiële 

middelen voor de kosten van een oogoperatie.
Dit voorjaar heeft NDI besloten hierbij te helpen. 
Echter, er kwam een onderliggend probleem aan zijn hart naar voren. 
Nu is Ibrahim eerst aan zijn hart geopereerd zodat over enige tijd de 
oogoperatie kan plaatsvinden. 
In november is er tijdens een projectreis een kort bezoek vanuit NDI 
bij de familie geweest en het ging goed met Ibrahim.

STUDIE EDMIRA
Edmira woont met haar ouders en broers in één van de New Day 
Village huisjes, het bouwproject dat we in 2017 hebben gerealiseerd 
voor een aantal gezinnen in Kosovo. 
Tijdens één van onze NDI-reizen ontmoetten we haar; ze was in die 
tijd nog een jonge tiener. Een echtpaar dat bij deze reis betrokken 
was, werd geraakt door de situatie van Edmira. Dit stel zag kansen 
voor Edmira om te studeren omdat het een slimme meid was. 
Studeren was ook een stille droom van Edmira, maar gezien haar 
gezinssituatie waren hier geen mogelijkheden voor. 
Vanuit het Family Care Fonds werd de studie voor Edmira bekostigd. 
Edmira volgt inmiddels al het 3e jaar op de universiteit en ziet er naar 
uit om straks als leerkracht te kunnen werken. Het is geweldig om te 
zien hoe een jonge vrouw op deze manier kansen krijgt. 

STUDIE INVA
Inva groeide samen met haar jongere broer en zus op in Bitaj, 
Albanië. Zij verloor haar vader op jonge leeftijd. Haar moeder werkte 
op het land en had de zorg voor haar drie kinderen. Ook Inva kon een 
studie doen dankzij sponsoring vanuit het familycare fonds. Zij is in 
2021 afgestudeerd als lerares.

VOEDSELPAKKETTEN BITAJ EN DRENG
Gedurende het hele jaar 2021 zijn er vanuit het Family Care fonds 
voedselpakketten uitgedeeld aan families in Bitaj en Dreng. Veel 
mensen uit deze dorpjes hebben vanwege COVID-19 te weinig 
financiële middelen om in hun onderhoud te voorzien. Onze partners 
zoeken deze mensen op om de voedselpakketten uit te delen.

ONDERGOED VOOR GEVANGENEN
Onze partner Fred Westerink, werkzaam voor Stichting 
Gevangenenzorg in Albanië, deed eerder dit jaar een hulpvraag. 
Hij vroeg om een bijdrage voor een project dat gericht was op 
ondergoed voor de meest geïsoleerde gevangenen, die leven zonder 
contact met de buitenwereld. Zij hebben bij elkaar duizenden sets 
ondergoed kunnen uitdelen in zo’n 15 gevangenissen waartoe zij 
toegang kregen. Met name de koudste gevangenissen in Korca, 
Lezha, Burrel, Reç, Kruje, Kosove en Lushnje zijn voorzien. 
Er zijn kleine pakketjes overhandigd aan de gevangenen als een 
teken van aandacht en waardigheid.
Wij vonden dit een prachtig initiatief dat wij financieel hebben 
gesteund.

Het totaalbedrag aan ontvangen donaties voor Family Care Fonds in 
2021 bedraagt € 13.300,-. We hebben hiervoor een bedrag van totaal 
€ 16.888,- uitgegeven.
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REIZEN
BESTUURSREIS JULI
Midden juli reisden enkele bestuursleden weer voor het eerst sinds 2 
jaar naar Albanië en Kosovo. 
In een paar dagen ontmoetten zij een groot deel van onze vaste 
partners en projecten. Er werd verteld over de moeilijke tijd rond 
COVID, het overlijden van mensen binnen de projecten, verlies 
van banen en inkomsten. Maar ook waren er verhalen van hoop, 
veerkracht en onverminderd enthousiasme bij onze partners om te 
blijven strijden voor de kwetsbaren. 

MISSIEREIS OKTOBER
In oktober vond na 2,5 jaar weer de eerste Missiereis naar Albanië 
plaats. Een groep van 8 deelnemers vloog naar Albanië waar ze 
allerlei activiteiten hebben kunnen doen. Er werden programma’s 
voor kinderen, tieners en ook voor ouderen gedaan. Ook zijn 
er diverse huisbezoeken bij families thuis geweest. Voor enkele 
deelnemers was het de eerste keer dat ze kennis maakten met 
Albanië. 

BESTUURSREIS NOVEMBER
Eind november vloog een afvaardiging van het bestuur met een 
paar vrienden naar Kosovo en Albanië. In korte tijd werden er veel 
projecten bezocht. Enerzijds projecten die waren afgerond. Huisjes 
die bewoonbaar waren gemaakt wat altijd veel dankbaarheid 

oplevert. Maar er werden ook nieuwe projecten bezocht en 
doorgesproken met onze partners.
Een bezoek aan het dorpje Bitaj, waar we 12 jaar geleden ons werk 
zijn begonnen, maakte veel indruk op het team. In Bitaj is de basis 

gelegd voor alle projecten die NDI sindsdien heeft gedaan in Albanië 
en in Kosovo. 
Zo begonnen we met het opknappen van ons allereerste huisje 
in Bitaj, waarna er nog veel huisjes zouden volgen. Huizen die 
een veilige plek konden bieden aan gezinnen, die daar zelf 
geen financiële mogelijkheden voor hadden. Ook hebben we 
‘koeienprojecten’ opgezet, die gezinnen vooruit hebben geholpen. 
We bouwden er een degelijk schoolgebouw, voorzien van sanitair en 
met ruime klaslokalen. Er is ook een kerkje gebouwd dat voor velerlei 
activiteiten wordt ingezet; het is inmiddels een belangrijke plek van 
ontmoeting voor het dorp.
Het was juist hier, tijdens dit bezoek aan Bitaj in november, dat 
we ons realiseerden wat de impact is geweest van ‘ons’ werk de 
afgelopen jaren. 
Tijdens dit bezoek ontmoetten we jonge mensen die 10 jaar geleden 
de kinderen waren die naar het schooltje gingen dat we voor hen 
hadden gebouwd. Nu zijn het jonge mensen die muziek maken in de 
kerk. Jonge mensen die inmiddels studeren en straks van betekenis 
zullen zijn in de maatschappij.

WAAROM REIZEN?
Waarom we het belangrijk vinden om te reizen naar onze partners en 
projecten?
Het werk van New Day Impact is werk vanuit het hart, gebaseerd 
op relaties. Elkaar echt ontmoeten, bevragen, met elkaar meeleven; 
onze trouw hierin wordt zo gewaardeerd! Daarnaast werkt het zoveel 

beter om ter plekke een project te bekijken en te bespreken met onze 
partners, een burgemeester en/of de aannemers. 
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INKOMSTEN VERWERVEN
Een belangrijk deel van de inkomsten van NDI is door de jaren heen 
gegenereerd middels fondsenwervende activiteiten. Vanwege 
COVID-19 zijn er in 2021 weinig fundraise events georganiseerd. 
Enkele activiteiten konden gelukkig wel doorgaan.

SUMMERRUN
Op 27 juni hebben we in samenwerking met Personal Gym Maurice 
Janssen een Summerrun in Apeldoorn georganiseerd. Ruim 80 lopers 
schreven zich voor deze loop in. De opbrengst van deze Summerrun 
was € 4.865,-  en de opbrengst ging grotendeels naar Stichting Dak- 
en thuislozen in Apeldoorn.

POP-UP STORE
Op de meeste donderdagen (incl veel avonden) was de Pop-up store 
geopend. Met tussenpozen moest deze vanwege coronamaatregelen 
ook weer sluiten maar de store heeft het afgelopen jaar toch een 
prachtig bedrag van € 12.211,- opgebracht!

ONTVANGEN FONDSEN 
Van Stichting Meisjesweeshuis Apeldoorn ontvingen we € 10.000,- en 
van Stichting Mondial Apeldoorn een bijdrage voor PR kosten van € 
1.000,-.

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 zijn er 5 digitale 
nieuwsbrieven verzonden met daarin een actuele update.
NDI heeft een website en is daarnaast actief met berichtgevingen op 
Facebook en Instagram.

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 2021 zijn er ca. 40 vrijwilligers ingezet bij diverse activiteiten, 
zoals de Summerrun, de POP-up store, de reizen, 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 2021 werden we financieel gesteund door ruim 300 donateurs, 
waarvan ruim 60 donateurs maandelijkse een vaste bijdrage 
overmaken. 

ZAKELIJK NETWERK
Een aantal ondernemers draagt New Day Impact een warm hart toe 
met praktische en/of financiële middelen. Het lidmaatschap als New 
Day Business Partner biedt de mogelijkheid om het werk van NDI 
constructief te steunen. Ook zijn er bedrijven die tijd, materiaal of 
kennis inzetten voor de stichting. Zij allen zijn van grote waarde voor 
New Day Impact!

NEW DAY BUSINESS PARTNERS
Al vele jaren levert een groep betrokken ondernemers een bijdrage 
aan fondsenwervende activiteiten van New Day Impact. Deze groep 
heeft het maatschappelijk bewust ondernemen hoog in het vaandel 
staan en heeft zich verbonden aan New Day Impact. Samen vormen 
zij 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 2021 bestond de groep van New Day Impact Business Partners 
uit: Klein Optiek, Harbers Trucks, De Intrapec Groep, Buvaplan, Keus 
Schoonmaak, OCV Memento Vivere, Schotpoort Logistics en Lodiers 
& Partners.

SAMEN BEREIKEN WE MEER…
We zijn blij met ondernemers die tijd, materialen of kennis hebben 
ingezet voor de stichting!

• Bouwbedrijf De Jong uit Vaassen ontwierp het plan voor de bouw 
van het multifunctioneel centrum in Gjakova (Kosovo).
• BMMV-verhuur stelde materialen beschikbaar die om niet konden 
worden gebruikt tijdens de Summerrun. 
• Reinisol Onroerend Goed stelt kantoorruimte beschikbaar aan NDI 
voor een symbolisch bedrag.
• Intrapec Verpakkingen betaalt de kosten voor inhuur van de 
officemanager op kantoor.
• Promohouse heeft dozen met sportkleding en andere materialen 
gedoneerd aan NDI voor de Pop-up store en rugzakjesactie voor 
Afghaanse kinderen.
• Royal Talens Foundation stelde veel materialen beschikbaar voor 
de rugzakjesactie voor Afghaanse kinderen.
• Ikea Amersfoort stelde knuffels beschikbaar voor de rugzakjesactie 
voor Afghaanse kinderen.
• Je M’appelle schonk veel dozen vol prachtige kleding voor het 
goede doel van NDI.

Ook zijn we blij met de sponsors van de Summerrun ’21: Klein Optiek, 
BMMV, GBB, Van Triest Styllist, schilders, stoffeerder, Personal Gym 
Maurice Janssen en de Intrapec Groep.
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BESTUUR STICHTING 
NEW DAY IMPACT
Het bestuur bestaat uit een 5-tal leden:
• Paul de Lange (voorzitter)
• Paul Matla (penningmeester)
• Marianne van Veldhuizen (secretaris)
• Frits van Triest
• Marijke Veldhoen

Eén keer per maand vindt er een bestuursvergadering plaats met alle 
leden. Tussentijds zijn er regelmatig overleggen in kleiner verband.
Er is in 2021 geen vergoeding uitgekeerd aan een van de 
bestuursleden.

KANTOOR
Rolinka Everaars
Rolinka was in 2021 voor ca. 2 – 2,5 dag in de week werkzaam als 
officemanager op het kantoor, Kostverloren 41 in Apeldoorn. 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. 

POP-UP STORE
Astrid van den Bos coördineert de organisatie van de Pop-up store 
samen met een groep vrijwilligers. De opbrengst hiervan is allemaal 
rechtstreeks naar de projecten van NDI gegaan.
Als de Covid-maatregelen het toelieten was de shop op donderdag 
geopend.

FINANCIËLE 
TOELICHTING EN 
VERANTWOORDING 2021
BATEN EN LASTEN TEN BEHOEVE VAN DE DOELSTELLING
De totale inkomsten ten behoeve van de doelstelling zijn gedaald van 
€ 130.264,- naar € 113.027,-. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2021 
(bijna) geen evenementen hebben plaatsgevonden wegens de corona 
pandemie. Gelukkig staan er voor 2022 alweer een aantal mooie 
evenementen op de planning. 
De ontwikkeling van de inkomsten is in de grafiek weergegeven.

KOSTEN BEHEER, WERVING EN ADMINISTRATIE
De totale kosten voor beheer, werving en administratie waren in 2021 
lager dan in 2020. Doordat er geen grote evenementen waren is er 
minder gebruik gemaakt van betaalde vrijwilligers en inhuur van een 
communicatie professional voor het ontwerpen van flyers en ander 
promotiemateriaal voor evenementen. De wervingskosten waren 
wel hoger in 2021 dan in 2020. Er wordt meer ingezet op digitale 
fondsenwerving en daar zijn de benodigde tools en abonnementen 
voor aangeschaft.
Al met al is het percentage “overhead” kosten ten opzichte van de 
baten gedaald van 6,9% naar 6,6%. Daarmee vallen de kosten 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 Rolinka Everaars voor het werk van New Day Impact 
wordt volledig ‘om niet’ betaald door De Intrapec Groep. 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.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN BOEKJAAR 2021 BOEKJAAR 2020

Giften algemeen (incl. netto bijdrage business partners) € 53.680 € 45.726 
Giften Missie Groepsreizen € 6.573 € 0 
Giften bestemd Day Care center, Bathore € 10.000 € 13.400 
Giften Family Care € 13.317 € 11.458 
Grote (sport)evenementen € 3.579 € 18.004 
Giften Kerk voor een Kerk Gjakova € 100 € 19.105 
Giften Voedselhulp corona € 0 € 14.979 
Giften New Day Housing € 1.814 € 0 
Giften Pop-up store € 12.211 € 6.592 
Giften Projecten NL € 10.753 
Overige giften bestemd € 1.000 € 1.000 
TOTAAL BATEN UIT WERVING € 113.027 € 130.264
TOTALE BATEN € 113.027 € 130.264

LASTEN BOEKJAAR 2021 BOEKJAAR 2020

Project GCA / New Day Care Center € 0 € 10.000 
Missie Groepsreizen (projectgelden) € 6.190 € 1.212 
Family Care (Bathore, Lushnje en Gjakova) € 16.888 € 12.382 
Breakfast Club € 5.000 € 0 
Voedselhulp corona € 0 € 14.500 
Projecten Lushnje € 2.000 € 0 
Projecten NL (rugzakjesactie) € 4.990 € 0 
Project New Day Housing € 22.000 € 60.714 
TOTAAL PROJECTUITVOERING € 57.068 € 98.808
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING € 57.068 € 98.808

Personeelskosten/inhuur derden € 635 € 2.663 
Administratie en bankkosten € 1.998 € 1.456 
Bestuursreizen € 0 € 0 
Wervingskosten € 4.110 € 2.705 
Vrijwilligerskosten € 680 € 2.192 

TOTAAL KOSTEN BEHEER, WERVING EN ADMINISTRATIE (6,6%*) € 7.423 (6,9%*) € 9.016

SALDO VAN BATEN EN LASTEN € 48.536 € 22.440
DOTATIES/ONTREKKING AAN BESTEMMINGSRESERVE (€ 52.128) (€ 27.092)
EINDRESULTAAT (€ 3.592) (€ 4.652)

* Het percentage geeft de verhouding van de kosten voor beheer en administratie versus de baten uit werving.

AANSLUITING MET LIQUIDE MIDDELEN BOEKJAAR 2021 BOEKJAAR 2020
Beginsaldo bankrekeningen 1/Jan/21 € 226.900 
Eindsaldo bankrekeningen 31/Dec/21 € 275.437 
Mutaties € 48.537 
Saldo = Saldo van baten en lasten (€ 1)



Stichting New Day Impact | Jaarverslag 2021 9

BALANS

PASSIVA 1/1/2021 12/31/2021 MUTATIES

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Reserve Mission trips € 1.236 € 1.609 € 373 
Reserve Project New Day Care Center / Rivershore € 15.000 € 0 (€ 15.000)
Reserve Run Bag2School € 1.737 € 0 (€ 1.737)
Reserve Family Care € 1.235 € 5.065 € 3.830 
Reserve Church worker Bitaj € 3.600 € 2.400 (€ 1.200)
Reserve New Day Housing Project € 20.000 € 70.999 € 50.999 
Reserve Kerk voor een Kerk € 130.000 € 145.100 € 15.100 
Reserve Dak en Thuislozen Zorg Apeldoorn € 8.500 € 8.500 € 0 
Reserve Breakfast Club € 0 € 5.000 € 5.000 
Reserve Projecten Vluchtelingen € 0 € 6.763 € 6.763 
Totaal bestemmingsreserve € 181.308 € 245.437 € 64.128 

Nog te betalen kosten € 12.000 € 0 (€ 12.000)

Vrij besteedbaar vermogen € 33.592 € 33.592 € 0 
Eindresultaat 2020 (€ 3.592) (€ 3.592)
TOTAAL VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN € 33.592 € 30.000 (€ 3.592)

TOTAAL PASSIVA € 226.900 € 275.437 € 48.537 

ACTIVA 1/1/2021 12/31/2021 MUTATIES
Liquide Middelen
Bank € 200.199 € 94.411 (€ 105.788)
Bedrijfsspaarrekening € 26.701 € 96.715 € 70.014 
   Reizenrekening € 0 € 84.311 € 84.311 
TOTAAL ACTIVA € 226.900 € 275.437 € 48.537 


