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BESTUURSVERSLAG 2019
Algemeen
Doel
De Stichting Betania Nederland (SBN) is opgericht per 20 juni 2011 en heeft als doel:
Het ondersteunen van humanitaire-, educatieve en gezondheidszorg projecten in Roemenie, meer in het bijzonder in Bacau en Boekarest
en met projecten van Asociatia Betania en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting dient het algemeen belang.
De Stichting heeft geen winstoogmerk
De Stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
a: het verkrijgen van de daartoe benodigde geldelijke- en andere middelen;
b: het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen;
c: het organiseren en/of doen organiseren van manifestaties en acties tot het verkrijgen van geldelijke- en andere middelen;
d: alle andere wettige en geoorloofde middelen, die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk zijn;

Bestuurlijke ontwikkelingen
Samenstelling bestuur per 31 december 2020
voorzitter
secretaris/penningmeester
lid
lid

: Dhr A.J. de Knikker, Bodegraven
: Dhr E. Grijzen, Gouda
: Mw A.H.M. Broeks, Gouda
: Mw B. Lubbers, Gouda

In 2020 hebben geen wijzigingen in het Bestuur plaatsgevonden. Het bestuur vergaderde 4x in 2020., waarvan 2 maal digitaal
Project Ana in 2020
Ook in Roemenië heeft corona hard toegeslagen. Desondanks hebben 7 jonge vrouwen hun studie kunnen vervolgen
middels de digitale colleges. 6 vrouwen studeerden het afgelopen jaar in Boekarest, 1 vrouw in Brasov.
Vanwege corona kon het geplande bezoek van het bestuur aan Project Ana in Boekarest geen doorgang vinden.
De totale financiële ondersteuning voor Project ANA in 2020 bedraagt € 29.578,60
Fondsenwerving
In 2020 zijn 91 fondsen benaderd voor een gift voor Project Ana. 17 fondsen hebben daar positief op gereageerd.
De opbrengst bedraagt € 31.451,62
Aantal Donateurs per 31-12-2020
Het aantal vaste donateurs per 31-12-2020 bedraagt 56. Daarnaast ontvangt Project Ana regelmatig eenmalige donaties.
Banketactie
Het bestuur heeft besloten te stoppen met de traditionele banketactie en te gaan onderzoeken welke acties
ondernomen kunnen worden die beter passen bij de huidige tijd.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52991245

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

ACTIEF
2019

2020
A. VASTE ACTIVA

I. Materiële vaste activa

€

-

€

-

I. Vorderingen en overlopende activa

€

-

€ 1.065,95

II. Liquide middelen

€

71.406,55

€ 57.457,17

Totaal

€

71.406,55

€ 58.523,12

B. VLOTTENDE ACTIVA

PASSIEF
2020

2019

A. EIGEN VERMOGEN

I. Overige reserves

€

69.434,89

€ 49.973,79

I. Kortlopende schulden en overlopende passiva

€

1.971,66

€ 8.549,33

Totaal

€

71.406,55

€ 58.523,12

B. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Toelichting op de Balans per 31 december 2018
ACTIVA
B. VLOTTENDE ACTIVA
I. Vorderingen en overlopende activa
Deze post is als volgt te specificeren:
Per
31-12-2020

Per
31-12-2019

Banketactie
incasso's HOE
Rabobank rente bedrijfsspaarrekening
Totaal

€

-

€

1.065,95

€

1.065,95

II. Liquide middelen
Per
31-12-2020
Rabobank verenigingspakket
Rabobank bedrijfsspaarrekening
Totaal

0135.8707.39
3289.708.438
€

Per
31-12-2019

€ 14.384,38 €
€ 57.022,17 €

6.437,32
51.019,85

71.406,55 €

57.457,17

PASSIVA
A. EIGEN VERMOGEN
I. Overige reserves
Het verloop van de overige reserves kan als volgt worden weergegeven:
Stand per
01-01-2020

Bij
jaarresultaat

Stand per
31-12-2020

I. Overige reserves

€

49.973,79 €

19.461,10 €

69.434,89

Totaal

€

49.973,79 €

19.461,10 €

69.434,89

B KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
I. Kortlopende schulden en overlopende passiva
Deze post is als volgt te specificeren:

Per
31-12-2020

Per
31-12-2019

Asociatia Betania, project Ana
Banketactie
Verwervingskosten
Rabobank kosten 4e kwartaal 2018

€

1.578,60 €
€
378,13 €
14,93 €

6.901
1.392
242
15

Totaal

€

1.971,66 €

8.549

Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen
Er zijn geen niet in de balans opgenomen verplichtingen

Toelichting op de Staat van baten en lasten

Werkelijke
cijfers
2020

Werkelijke
cijfers
2019

Bruto marge
De post bruto marge bestaat uit de volgende subposten:
Baten uit fondsverwerving
automatische incasso's
incasso's HOE
Periodieke giften
Incidentele giften
Verkoop banketactie
Global Grant
Opbrengst benefietconcert
Financiering Project Ana in Boekarest
Inkoop banket
Inleg Global Grant
Verwervingskosten
Overige kosten:bezoek studentes Ana aan Ndl
website, drukwerk boekjes en enveloppen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

36.700,00
6.360,00
660,12
10.745,00
-29.578,60
-5.248,38
-

57.550,00
6.270,00
1.491,69
390,03
6.017,02
7.240,05
13.432,50
-26.901,01
-4.842,39
-5.221,00
-8.482,09
-1.138,48

€

19.638,14 €

45.806,32

€

-

€

€

-

€

-

Administratiekosten
Kosten betalingsverkeer
Abonnementen

€

-179,36 €

176,00

Totaal

€

-179,36 €

176,00

Rentebaten op liquide middelen

€

2,32

Totaal

€

2,32 €

€

19.461,10 €

Overige bedrijfsopbrengsten
Overige baten

-

Algemene beheerskosten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

-

45.630,32

Overige gegevens

I

Deskundigenonderzoek
Stichting Betania valt onder het regime van kleine rechtspersonen. Derhalve geldt voor stichting Betania geen
wettelijke verplichting tot het laten uitvoeren van een deskundigeonderzoek.

II

Weergave van de statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het jaarresultaat wordt verrekend met de aangelegde geldelijke reserves en/of fondsen

III

Opgave van de bestemming van het resultaat
Het resultaat over 2020 was € 19.461,10 en is toegevoegd aan de overige reserves

IV

Opgave gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor
deze rechtspersoon

V

Opgave nevenvestigingen
Er zijn geen nevenvestigingen

