Jaarverslag 2020

Beleid
Het jaar 2020 is het jubileumjaar, met veel geplande festiviteiten vanwege het 15-jarig
bestaan. Doel was dit heuglijke feit zo breed mogelijk uit te dragen. Dat niet al onze
doelstellingen zijn behaald heeft een reden: Covid-19, maar als bestuur hebben we blijvend
gefocust op het werven van fondsen voor het geplande jubileumproject. Daar is alle
aandacht op gericht geweest. En met succes! Ondanks alle tegenslagen hebben we deze
doelstelling met glans behaald: fondsenwerving voor een project voor veilig drinkwater in
Ethiopië. Het jubileumdiner dat - corona-proef - plaats vond in september, moest over twee
dagen georganiseerd worden, maar was een fantastisch succes. Donateurs, sponsoren,
leden van de Club van Honderd en vrijwilligers hebben zich van hun beste kant laten zien.
Wilde Ganzen heeft het project goedgekeurd en treedt op als subsidiegever. We kunnen
gaan plannen!
Projecten
Het jubileumproject is in 2020 is in gang gezet. Ook in Ethiopië heerst Covid-19. Natuurlijk
zal het een hele opgave zijn om met de lokale omstandigheden om te gaan. Om hiervoor
een oplossing te vinden, is de corebusiness van de stichting! Wij zijn erg enthousiast om in
2021 wederom honderden mensen, waarvan vele kinderen en ouderen, van schoon
drinkwater te kunnen voorzien.

Financieel
Inkomsten (€)
Leden club van 100

1.600

Donaties en sponsoring

6.470

Opbrengst Jubileumdiner

3.925

Totaal inkomsten

11.995

Uitgaven (€)
Kosten project Oromia in Ethiopië

7.890

Drukwerk

101

Communicatie (website + onderhoud, etc.)

600

Bankkosten

185

Diverse kosten

53

Totaal uitgaven

8.829

Positief resultaat

3.166

Communicatie
Primair verliep de communicatie in dit specifieke jaar vooral via persoonlijk contacten.
Facebook heeft een ondersteunende rol gespeeld om de achterban blijvend te informeren
over de gang van zaken. De stichting mag zich heugen op vele betrokken mensen.
Ook de Zomergroet, in gedrukte vorm, is uitgestuurd en diende de communicatie rondom
het jubileumdiner. In de lokale pers is veel aandacht besteed aan het succes van het diner.
Een bedank-advertentie richting sponsoren en donateurs heeft veel goodwill gekweekt.
Het adressenbestand is geactualiseerd.

Best, januari 2021

