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Vermag 2021

Het debuutjaar van st؛cht؛ng Ult Dle Verte en we mogen ons sinds maart 2021 ANBl-stlchtlng noemen.

We blikken zeer tevreden terug op het afgelopen jaar. Het totale bedrag aan donaties was boven vewachting,
zeker gezien het feit dat er:
- wegens corona niet optimaal naar bulten getreden kon worden en
-  in juli 2021 een watersnoodramp in Limburg te betreuren was,
waardoor de werving voor gelden ten behoeve van de kansarmen in Namibië noodgedwongen en uiteraard
ook zeer begrijpelijk een aantal maanden stil kwam te liggen.

Als Stichting ζ1)η we er heel trots op dat we maar liefst een bedrag van € 2.414,- hebben kunnen doneren aan
de Philldelphla Soupkltchen in Hentiesbay Namibië. Dit betekent dat we dankzij onze donateurs ca. 50 dagen
300 medemensen die het heel hard nodig hebben van een warme lunch hebben kunnen voorzien, dit zijn maar
liefst 15.000 maaltijden die namens Stichting uit Die Verte verstrekt zijn. Dit houdt in datje via onze Stichting
reeds voor € 0,16 een verschil In het leven van een kind of volwassene in Namibië kunt maken.
We Ζΐ)η onze donateurs uiteraard zeer erkentelijk en willen hun namens ons, maar bovenal namens de
Namibische bevolking, heel hartelljk bedanken hle^oor.

Dit alles hebben we kunnen realiseren vanwege het feit dat alle werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd
gebeuren en natuurlijk door onze kosten nauwlettend In de gaten te houden.

De statiegeldartles die we bij een aantal Al bert Heljn en PLUS supermartten mochten houden waren ook een
hele mooie bron van Inkomsten. Het kostte heel wat moeite om hier tussen te komen omdat het beleid van de
meeste fi lialen Is dat plaatselijke, regionale en landelijke doelen voorrang hebben; gelukkig zijn er ook altijd
mensen die Afrika een warm hart toedragen en ertroor zorgen dat we een graantje !llegan mee mogen pikken.
Hiervoor zijn we heel dankbaar.

Het bestuur van stichting uit Die Verte werd in 2021 gevormd door:
André Heljnen, voorzitter
Marle José Pluljmakers, secretaris en penningmeester
Wil Heuts, algemeen bestuurslid

In hetjaar 2022 zal onze prioriteit nog steeds de financiële ondersteuning van Soupkltchens blijven aangezien
Namibie qua welvaart zeker 5 jaar stil heeft gestaan wegens de corona-pandemie.
Wij blijven het belangrijk vinden dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om te leven in plaats van te
overleven en daardoor kan denken en werken aan zijn toekomst.

Gezien het feit dat we zo'n kleinschalige stichting zijn, waar Iedereen al vanaf 1 euro naar draagkracht kan
doneren, kunnen we Juist voor die mensen die op de Soupkltchen aangewezen zijn een wezenlijk verschil
maken.
Het Is toch een prachtig gevoel dat je met een schenking van 1 euro zoveel in een ander mensenleven kunt
betekenen en dat gevoel willen we graag blijven doorgeven aan elke donateur.

Onze visie is dat het voor iedereen - ongeacht zijn financiële status - mogelijk moet zijn om Iets goeds voor zijn
medemens te doen en daar blijven wlJ ook voor staan, nu en In de toekomst.

Dit neemt uiteraard niet weg dat wlJ ons In de toekomst ook willen gaan richten op het ondersteunen van
onderwijs en andere doelen die hun uitwerking op lange termijn hebben, maar dit heeft zeker nog tijd nodig,
mede omdat daar ook andere bedragen mee gemoeid zijn.
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BAUNS OVER 2021

ACTIVA PASSIVA
2021 2021

LIQUIDE
MIDDELEN
ING-bank

EIGEN VERMOGEN
Bestemmingsreserve€2.538,00

€  22.00
€2.308,00

€ 2.560,00 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Nog te betalen bed٢agen €  252,00

Balanstotaal €2.560.00

RESULTATENREKENING OVER 2021

2021

Ontvangen donaties € 5.750,00

€2.414,00-/-Donaties aan Soupkltchen

licentiekosten

PR & Marketing
Algemene kosten
Rente-en bankkosten

€ 258,00-/-
€ 479,00-/-
€ 243,00-/-
€  48,00-/-
€2.308.00
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