
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 

ALGEMEEN 

2020 was een bijzonder jaar in de Vliegende Meubelmakers geschiedenis. We 

hebben de projecten voor het eerst in ons bestaan moeten annuleren en 

verschuiven naar 2021. Dit heeft oog gezorgd voor grote financiele veranderingen.  

De uitgaven zijn veel lager doordat er bijna geen projectkosten zijn. De vaste 

lasten gaan wel gewoon door waardoor de overheadkosten incl PR-uitgaven nu 

41,23 % van de totale uitgaven zijn geworden. Dit is het eerste jaar dat we boven 

de ANBI voorwaarden uitkomen.  

 

Voor een geheel overzicht van de financiën zie de volgende pagina. Belangrijk 

voor ons is dat we het jaar hebben afgesloten met een positieve balans van € 

533,82. Met name doordat we de uitgaven laag hebben gehouden en de vaste 

donaties zijn gebleven zoals de 5 euro actie en jaarlijkse overmakingen van 

personen of instanties. Ook in het coronajaar blijven we een financieel gezonde 

stichting. 

 

Projecten & Donaties 

Ieder jaar besteden we extra aandacht aan de giften die 

we hebben ontvangen. Deze zijn gehalveerd in 2020. 

Toch zijn we blij dat mensen ons ondersteunen ook als 

we één jaar geen projecten kunnen draaien. Bijzonder is 

het project Ghana dat door een oud deelnemer, Max, is 

aangedragen. Hij heeft een subsidie los gekregen bij een 

stichting om 150 stuks schoolmeubilair te maken bij het project Ghana Royal School 

waar hij in 2019 naar toe is geweest (zie foto). De subsidie is toegekend en het 

project zal begin 2021 starten met het maken van deze schoolbankjes.  

 

Niet in de financiën te zien maar wel goed om te noemen. De BesteEHBOdoos.nl 

heeft wederom EHBO dozen aangeboden voor de komende lopende projecten. 

 

 

 

Hoofdsponsor: 

 

 

 

 

 

Overzicht Projecten en Donaties: 
 

Zomerprojecten 2020          In               Uit              Saldo 

Algemeen    €      51,52 €     162,26 € 110,74 

Ghana    € 2.498,00 € 2.498,00 €     0,00 

Kenia Kiserem  €    200,00  €    200,00   €     0,00 

Subtotaal       € 2.749,52     € 2.860,26 € 110,74 

 

Vakopleiding          €        0,00 €        0,00 €     0,00 

 

Totaal alle projecten           € 2.749,52     € 2.860,26 € 110,74 
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                                                                                              (foto: Ghana 2019) 

 

Donaties              2020           2019 

5 euro actie   €    300,00  €    300,00   

Meubelverkoopactie  €      75,00  €    375,00  

Overige donaties            € 2.010,00  € 4.091,37 

Totaal              € 2.385,00  € 4.766,37 



 

Inkomsten en uitgaven 2020 2020 IN 2020 UIT 2019 IN 2019 UIT  

 

Zomerprojecten € 2.749,52 € 2.860,26 

 

€ 10.927,21 

 

€ 15.203,63 

Vakopleidingen € 0,00  € 0,00 € 0,00 € 853,80 

Inkomsten en donaties € 2.385,00 € 0,00  € 4.766,37 € 0,00  

Overheadskosten VMM* € 67,79 € 1.487,68 € 0,00 € 1.470,05 

PR € 210,00 € 519,15 € 792,78 € 419,82 

 

TOTAAL 

 

€ 5.412,31 

 

€ 4.867,09 

 

€ 16.481,36 

 

€ 17.947,30 

 

Jaarsaldo € 545,22  € 1.465,94  

  (* De overheadkosten = saldo pr en overhead, zijn 41,23 % van de totale uitgavenen) 

  
 

Kasoverzicht 2020   

 

Saldo lopende rekening 31/12/2020     €      1.455,97   In kas 31/12/2020: 

Saldo spaarrekening 31/12/2020          €   29.046,56  € 30.502,53 

 

In kas 01/01/2020 € 29.968,71 In kas volgens FA: 

Jaarsaldo 2020 € 545,22 € 30.513,93 

 

KASVERSCHIL 

 

 € 11,40 

 

(foto: Ghana 2020) 


