
begroting 2021 uitkomst 2021 uitkomst 2020

BATEN
Giften Nederland
Giften particulieren incl. erfenissen 170.000€                       155.955€           144.114€          
Sutotaal reguliere giften 170.000€                       155.955€          144.114€         

Overige inkomsten 
Childrens Relief Kringloop 60.000€                          64.661€              42.455€             
Bijdrage (internationale) partnerorganisaties 2.000€                            1.003€                790€                  
Giften van andere organisaties zonder winststreven 15.000€                          16.538€              11.844€             
Subtotaal overige inkomsten 77.000€                         82.202€             55.089€            

TOTAAL BATEN 247.000€                       238.157€           199.203€          

LASTEN
DOELSTELLINGSUITGAVEN

1. Informatie- en relatiekosten 19.000€                          14.762€              19.859€             
2. Velduitgaven
Hulpverlening aan kinderen in Oost-Europa 200.000€                       176.483€           148.281€          

TOTAAL DOELSTELLINGSUITGAVEN 219.000€                       191.245€          168.140€         

Wervingskosten 3.000€                           6.026€               7.143€              

Organisatiekosten
Kosten beheer en administratie 23.000€                         14.022€             21.140€            

Overige uitgaven 
Financiële lasten (per saldo) 2.000€                           2.445€               2.018€              

TOTAAL LASTEN 247.000€                       213.738€           198.441€          

RESULTAAT BOEKJAAR -€                                     24.419€              762€                  

Bestedingspercentage aan de doelstellingen, te weten: 100,0% 89,5% 84,7%
Hulpverlening aan Oosteuropa in achterstandssituaties incl. relatiebeheer

Toelichting:

Geplande publicatiedatum 30 juni 2022; Uiteindelijke Publicatiedatum is 10 november 2022.

De bankkosten waren € 427 hoger en dat is 21,2% ten opzicht van vorig jaar.

Het batig saldo van €  24.419 zal aan de algemene reserve (onderdeel van het stichtingsvermogen)

worden toegevoegd. 

N.B. Deze cijfers zijn ontleend aan onze administratie en samengsteld door

een professioneel administratiekantoor.

Stichting Children's Relief BATEN- EN LASTENOVERZICHT 2021-2020

Het jaar 2021 kon met een behoorlijk positief saldo worden afgesloten door een stijging van de giften

en de Kringloopinkomsten.

De giften van particulieren incl. erfenissen stegen met € 11.841, zijnde 8,24%, de kringloopinkomsten

stegen met € 22.206, zijnde 52,3%.

De giften van andere organisaties zonder winststreven stegen met € 4.907 en dat is (afgerond) 39%.

Hierdoor kon er aanzienlijk meer worden besteed aan de hulpverlening voor kinderen in Oost-Europa,

te weten € 28.202 en dat is 19,0%. 

Aan Informatie en relatiebeheer, organisatie en administratie is € 12.215  minder uitgegeven,

aan werving/acquisitie is € 1.117 minder uitgegeven.



Activa 31-12-2021 31-12-2020

Materiële vaste activa 37.369€                    17.335€            

Vlottende activa

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 37.136€                    10.293€            

Liquide middelen 19.514€                   8.731€              

Totaal activa 94.019€                    36.359€            

Passiva

Stichtingsvermogen

Algemene reserve begin boekjaar 27.987€                    27.225€            

Resultaat boekjaar 24.419€                    762€                 

Subtotaal (Stichtingsvermogen einde boekjaar) 52.406€                   27.987€           

Reserveringen 25.000€                    -€                       

Vlottende passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva 16.613€                   8.372€             

Totaal passiva 94.019€                    36.359€            

Jaarresultaat 24.419€                    762€                 

Vermogen incl. jaarresultaat 52.406€                    27.987€            

Werkkapitaal 40.037€                    10.652€            

Toelichting: 

In 2021 is een positief resultaat behaald.

Zie voor de samenstelling hiervan het overzicht van Baten en lasten.

Geplande publicatiedatum 30 juni 2022; Uiteindelijke Publicatiedatum is 10 november 2022.

Stichting Children's Relief  BALANS 2021 met ter vergelijking 2020

Het positieve resultaat zal worden aangewend ter versterking van het stichtingsvermogen.

Het werkkapitaal is per ultimo 2021 kleiner dan het eigen stichtingsvermogen; een deel van

het stichtingsvermogen, te weten € 20.034,  is aangewend om naast een eerste huisje in 2020

nog een huisje voor een arm gezin aan te schaffen.

Hierdoor kan over deze middelen niet langer worden beschikt.

Tevens is een bedrag van € 25.000 gereserveerd voor velduitgaven in 2022.

De liquide middelen zijn voldoende om de kortlopende schulden, de nog te betalen nota's

te voldoen en de aangegane verplichtingen na te komen.

N.B. Deze cijfers zijn ontleend aan onze administratie en samengesteld door

een professioneel administratiekantoor.


