Jaarrekening 2020
Inkomsten 2020
Banksaldo 31-12-2019
Inkomsten

Resultaat

Uitgaven 2020

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

€ 87.509,48
€ 3.906,39
€ 5.466,85
€ 5.275,45
€ 21.292,70
€
832,70
€ 3.642,70
€ 5.882,70
€ 6.991,70
€ 3.029,70
€ 2.790,70
€ 4.855,70
€ 37.859,16

€ 101.826,45

Bankkosten
Advertentiekosten
Kosten bestuursvisitatie
IT Kosten
Bijdrage Mannafields
Bijdrage Providence
Acties
Murrefonds
Gereserveerd voor scholenfonds
Saldo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

174,59
6.511,78
1.800,67
601,24
25.875,15
16.500,00
2.970,02
19.196,90
20.000,00
8.196,10

Totaal

€ 101.826,45

Het boekjaar 2020 is een bijzonder jaar om twee redenen:
1. Het gehele boekjaar is 'getekend' door het feit dat alle werk bijna op afstand heeft moeten gebeuren.
Als bestuur hebben we in februari 2020 de laaste fysieke contacten met de besturen in Schotlnad gehad. Vanaf die datum heeft alle contact
plaatsgevonden via online verbindingen.
2. Het boekjaar heeft ook een duidelijke link met de inzet van de familie Murre. Zij hebben zich in de eerste helft van 2020 voorbereid
op hun 'uitzending' en hebben vanaf juli daadwerkelijk inzet kunnen geven voor de Providenceschool.
Mede door dit project zijn er extra inkomsten gegenereerd, die we hebben kunnen besteden en hebben kunnen gebruiken om het
schoolfonds gericht op de stichting van nieuwe scholen te kunnen uitbreiden,
Door de wereldwijde pandemie heeft de stichting en aanvraag van de school in Inverness vertraging opgelopen. We hopen dat dit in 2021 of

anders uiterlijk 2022 gestalte kan krijgen.

De inkomsten en uitgaven met betrekking tot de uitzending
van de familie Murre laat een overschot zien van
€
10.775,95
Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de voorziening Providence.
Het werk van de familie Murre is beëindigd in het voorjaar
van 2021, mede als gevolg van de pandemie enkele maanden eerder
dan gepland.
Met het bestuur van de Providenceschool wordt nagedacht over
investeringen voor de uitbreiding van de werkzaamheden op
het eiland Lewis

Op basis van de rekening 2019 is de begroting 2020 gemaakt.
Begroting 2021
Inkomsten 2021
Saldo 2020
Giften van donateurs
Giften m.b.t. project fam. Murre
Acties

Uitgaven 2021
€ 115.704,58
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 5.000,00

Advertentiekosten
Promotiemateriaal
Bestuurskosten
Afronding Murrefonds

€
€
€
€

6.000,00
1.000,00
2.500,00
5.500,00

Collecten

€ 20.000,00

Subtotaal
Verwacht tekort in 2021
Totaal

€ 60.000,00
€ -65.000,00
€ 125.240,79

Verwacht banksaldo 31-12-2021

€ 50.704,58

Bijdrage Mannafields
Bijdrage Providence
Bijdrage Inverness
Bijdrage Sunrise
Bijdrage scholenfonds
Afschrijvingen

In de begroting kunt u zien dat we de bijdragen van de stichting aan de verschillende scholen willen verhogen, waardoor er op de
scholen uit eigen middelen meer reserves kunnen worden opgebouwd. Tevens houden we in het scholenfonds daadwerkelijk
rekening met de start van de school in Inverness en is er ruimte voor nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeel din Aberdeen.
Boven alles kunnen we niet anders dan God danken voor zijn zegen in 2020 en bidden we om de voortzetting van ons werk.
We houden rekening met een behoorlijk tekort in het komende jaar, maar weten tegelijkertijd dat de Heere zal voorzien!
Het bestuur.

€
€
€
€
€
€

25.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
25.000,00
-

€ 125.000,00

