
FINANCIEEL OVERZICHT 2021

Aid and Development

Wereld Evangelisatie Oost-Europa en Filipijnen
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Korte toelichting financieel overzicht 2021

In 2021 heeft Stichting Embrace voldoende financiële middelen ontvangen om op een 
geweldige  wijze de daklozen en anderen in armoede bij te staan in wederom een zwaar jaar. 
Financiën voor de werkzaamheden komen vanuit particulieren, stichtingen, kerken, scholen 
en bedrijven. Deze komen voort uit contacten die worden gelegd door de zendelingen en 
vrijwilligers, voornamelijk als de groepen worden ontvangen die komen voor een 
werkvakantie/outreach en de voorbereidende werkzaamheden daarvan.
In verband met de situatie omtrent covid, was het dit jaar niet mogelijk om hulp te verlenen in
de Filipijnen.

Zoals u kunt zien hebben we 2021 mogen afsluiten met een positief saldo.
Dit wordt meegenomen naar 2022 en ingezet voor crisishulp, de (ver)bouw van een 
(Kerk)gebouw en de andere projecten (en kosten daaraan samenhangend) die worden 
uitgevoerd door Stichting Embrace.
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Begin Saldo 40.368,59€                                                            

WE Projecten

Crisishulp 12.634,50€                                                            

Koral Church/Straatwerk 9.647,54€                                                              

Missiehuis 4.872,49€                                                              

Groepsreizen 2.044,49€                                                              

Tiny Houses 202,34€                                                                  

Begeleiding Programma

Algemeen 9.956,63€                                                              

Hulpgoederen 1.017,41€                                                              

Educatie 2.951,89€                                                              

Houtproject 1.341,61€                                                              

Werkproject 1.867,82€                                                              

Ondersteuning zendelingen 4.703,00€                                                              

Kosten t.b.v. projecten 8.732,64€                                                              

Algemeen t.b.v doelstelling 12.207,22€                                                            

WE Organisatiekosten

Kantoor 1.329,20€                                                              

Automatisering 743,71€                                                                  

Bankkosten 512,73€                                                                  

Fondswervingskosten 2.202,64€                                                              

Transportkosten inc. verzekeringen 10.404,99€                                                            

Fout Rafael 562,50€                                                                  

Totale kosten 87.935,35€                                                            

Inkomsten 69.470,76€                                                            

Particulieren 49.670,09€                                                            

Stichtingen 9.200,00€                                                              

Kerken 10.500,67€                                                            

Bedrijven 100,00€                                                                  

Totaal 69.470,76€                                                            

Eindsaldo 21.904,00€                                                            
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Beleid 2022

In 2022 zal Stichting Embrace de werkzaamheden continueren, aanpassen en verder 
ontwikkelen. Een groot deel ervan zal o.a. de werkzaamheden zijn naar aanleiding van de 
groei en ontwikkeling van Korál Church en het ontvangen van een groot aantal groepen. 
Hulpverlening en ondersteuning in de Filipijnen zal wederom opgepakt worden.   
Meer over deze en andere werkzaamheden kunt u lezen in het Inhoudelijk Jaarverslag.

Door middel van het onderhouden van het netwerk van Stichting Embrace streven we ernaar 
om de inkomsten van particulieren, scholen, bedrijven en kerken te behouden en uit te 
breiden.
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