Financieel jaarverslag 2020
2020 was in alle opzichten een ander jaar dan alle jaren er voor. Door de corona-pandemie was het
lastiger om fondsen te werven of donateurs te vinden. Maar tegelijkertijd was er meer dan ooit
behoefte aan ‘iets extra’ voor de vrouwen en kinderen in de opvang. Er bleken gelukkig genoeg
vrienden te zijn die het werk van Rosa Manus een warm hart toedroegen en zo werd er toch nog
ruimhartig bijgedragen. Van verschillende nieuwe particulieren werden bedragen ontvangen, en ook
van de Diaconale Raad, naast de al bekende organisaties die we onder onze vrienden mogen
rekenen. Niet onvermeld mag blijven het feit dat we opnieuw een substantieel bedrag ontvingen uit
het legaat waarvan in 2018 al sprake was.
Net als in voorgaande jaren is een prachtig rendement gerealiseerd: zo goed als alles wat binnen
kwam, is ook ten goede gekomen aan de doelgroep waar het om begonnen is. Door ziekte en
personele wisselingen in Rosa Manus waren er dit jaar ook wat kosten aan bestuurlijke uitgaven,
maar dat is nog zeer bescheiden gebleven.
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De resultatenrekening geeft het volgende beeld:
Resultatenrekening
Beginsaldo:
Inkomsten

3.268,54
particulieren 1.470,00
legaat
7.500,00
organisaties 8.307,10
totaal:
17.277,10

uitgaven
projecten 8.094,23
administratie
50,00
bestuur
34,79
bank
137,45
totaal:
Eindsaldo

8.316,47
12.229,17

1.008
208
2.640
161
1302
152
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chromecasts
springkussen
familiekamer
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zomerkamp
sportavonden
kerstactie

138 bank
85 bestuur en administratie

In de balans is het de buffer, die nodig is om de uitgaven te kunnen doen vóórdat toegezegde
donaties binnen komen, weer op peil gebracht. In 2019 was die geslonken tot een te laag niveau. In
het financieel verslag van 2019 werd aangegeven dat het zaak zou zijn in de komende jaren iets meer
vaste donateurs te vinden om de terugkerende activiteiten, die we te belangrijk vinden om ervan af
te zien, te kunnen blijven bekostigen. In 2020 mochten we gelukkig rekenen op onze vrienden wat
dat betreft.
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De Balans 2020 ziet er zodoende als volgt uit:
Balans 2020
vaste activa
vlottende activa
vorderingen
liquide middelen
Totaal
activa:

31 dec 2020 1 jan 2020
0
0
0
12.229

3.500
3.269

eigen vermogen
bestemmingsreserves
langlopende leningen
kortlopende leningen

12.229

6.769

totaal passiva:

31 dec 2020
9.866
1.363
0
1.001

1 jan 2020
6.769
0
0
0

12.229

Over de vordering van € 3.500 die in 2019 nog op de balans stond, is overleg gevoerd. Deze vordering
is deels in natura voldaan (die het zomerkamp mogelijk maakte) en deels door een donatie in
verband met een project dat in 2021 betaald moet worden en dat daarom als bestemmingsreserve is
opgenomen.
De Stichting is erg blij elke keer weer serviceclubs en andere maatschappelijke organisaties aan haar
zijde te vinden als vrienden die zich willen inzetten of de beurs willen trekken. Daarnaast vindt zij het
heel belangrijk ook particulieren als vrienden en donateurs te hebben. Met hun bijdrage kan een
projectbegroting waar extra’s bij komen, sluitend worden gemaakt. Of kleinere, maar niet minder
belangrijke activiteiten worden opgezet waarin de gezinnen die in de opvang verblijven extra
aandacht krijgen.

6.769

