FINANCIEEL OVERZICHT 2017

Aid and Development
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Korte toelichting financieel overzicht 2017
In 2017 heeft Stichting Embrace genoeg financiële middelen gehad om op een juiste wijze de
werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Project Maaltijdprogramma en Project Begeleiding Programma hadden vanuit 2016
nog financiële middelen. Daarnaast waren er voor deze twee projecten ook financiën
beschikbaar gesteld door kerken.
Deze financiële middelen hebben gezorgd dat de projecten door konden lopen.
In 2017 was het mogelijk vanwege giften van particulieren, stichtingen en kerken de
ondersteuning te bieden waar dit nodig was.
Daarnaast was het mogelijk om uit te breiden met het “Houtproject” en is er een start gemaakt
met “Missiehuis Tapiobicske”.
Er is een eenmalige gift gedaan naar Roemenië. Deze gift was ter ondersteuning voor
jongerenwerk en voedsel uitgifte in de regio van Reghin.
Het Project wat opgezet is/wordt door Dhr. en Mw. Bax in de Filipijnen is dit jaar ook van
start gegaan.

Zoals u kunt zien hebben we 2017 afgesloten met een positief saldo.
Deze reserve wordt meegenomen naar 2018 en ingezet voor alle activiteiten (en kosten
daaraan samenhangend) die worden uitgevoerd door Stichting Embrace.
Een gedeelte van dit bedrag is specifiek gereserveerd voor: Project Maaltijdprogramma,
Project Begeleiding Programma, MFC/Straatwerk, Missiehuis Tapiobicke en de
aanschaf voor een 9-persoons busje.
De werkzaamheden van Stichting Embrace zijn wederom uitgebreid in 2017.
Een uitgebreid verslag van al onze activiteiten kunt u lezen in een ander document;
“Het inhoudelijk jaarverslag van 2017”.
Hoe we in 2018 het financiële beleid willen gaan oppakken kunt u lezen in;
“Beleid 2018” pagina 6.
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Inkomsten 2017

Giften
Particulieren
Kerken
Stichtingen/Bedrijven
Groepsreizen

Totaal

€ 15.503.25
€ 22.703.36
€ 3950.00
€ 12.441.75
€ 54.598.36
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Uitgaven 2017

Project Begeleidingsprogramma

€ 5654.37

Project Hulpgoederen

€ 3104,90

Project Hout

€ 3895.96

Project Maaltijdprogramma

€ 3233.45

Project Straatwerk/MFC

€ 2050.58

Project Ondersteuning Educatie

€ 3003.02

Roemenië (eenmalige ondersteuning)

€ 346.20

Project Fillipijnen

€

Project Groepsreizen

€ 8572.44

50.00

(Excl. Accommodatie)

Accommodatie

€ 7135.22

(In 2018 onderdeel van projectmanagement en groepsreizen)

Transportkosten

€ 2800.00

Projectmanagement

€ 7094.17

Automatisering, Kantoor, Promotie etc. 200

€ 2314.65

Bankkosten

€

Totaal

154.33

€ 49.409.29
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Balans: Saldo begin en eind 2017

Beginsaldo

€ 20.942.38

Eindsaldo

€ 26.131.45
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Het beleid is om:
In 2018 is Stichting Embrace erop gericht om de verschillende projecten te continueren en
waarnodig aan te passen.
Meer over de projecten in het Inhoudelijk Jaarverslag en het Beleidsplan van Stichting
Embrace.
In 2018 is een samenwerking gestart met BIS (Bureau Internationale Samenwerking). Deze
organisatie zal Embrace ondersteunen in o.a. het aanvragen van Fondsen.
Vanuit de professionaliteit van BIS zullen de verslagen en rapporten van 2018 een betere en
andere vorm hebben.
Door middel van het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van Stichting Embrace
willen we de inkomsten van particulieren, scholen, bedrijven en kerken behouden en
vergroten.
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