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Overall

´ T.o.v. 2019 zijn de inkomsten in 2020 flink gestegen. Deze stijging is voornamelijk
te danken aan de giften die zijn gedaan voor de projecten in Oeganda.
Marieke Ploegman en Willemijn Wubs hebben hiervoor ruim 7,200 euro
opgehaald in 2020.

WWH- jaarrekening 2019 2020
Totaal inkomsten 10,774€  17,738€   
Totaal uitgaven 15,102€  12,590€   
Verschil inkomsten/uitgaven -4,328€  5,148€     

Banksaldo per 01-01 10,535€  6,206€     
Banksaldo per 31-12 6,206€    11,354€   
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Inkomsten

´ De stijging in de inkomsten is voornamelijk te danken aan de particuliere
donateurs met bestemming projecten in Oeganda.

WWH- jaarrekening 2019 2020
Donateurs 9,603€                15,949€              
Kerkelijke organisaties 1,171€                680€                   
Bedrijven/stichtingen -€                       1,108€                
Acties -€                       -€                       
Rente 1€                      1€                      

Totaal inkomsten 10,774€             17,738€             
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Uitgaven

´ Evenals in 2019 is er in 2020 hebben we voornamelijk noodhulp kunnen bieden. Want de economische 
situatie in Zimbabwe legde alle mogelijkheden binnen de projecten stil.

´ De projecten in Uganda zijn nieuw en in de laatste maanden van 2020 opgestart.

Zimbabwe - Noodhulp 12,759€              9,757€                
Zimbabwe - Projecten -€                       -€                       
Congo 375€                   150€                   
Zambia 1,200€                900€                   
Uganda -€                       970€                   
Transactiekosten 490€                   429€                   
Totaal directe uitgaven 14,824€             12,206€             
Bankkosten Rabobank 200€                   213€                   
Kosten eigen website 48€                    -€                       
Kosten voor sponsoracties -€                       -€                       
Overige kosten 30€                    171€                   
Totaal indirecte uitgaven 278€                  384€                  

Totaal uitgaven 15,102€             12,590€             

Aandeel indirecte uitgaven 2% 3%
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Plannen 2021 en verder...

´ Door de aanhoudende miserabele leefomstandigheden ziet ons 
verhaal voor 2021 er niet zoveel anders uit dan we hadden voor
2020. Het budget zal opnieuw voor het grootste deel naar 
NOODHULP gaan. Economische recessie, grote droogte en daar 
overheen nog een keer de corona crisis. Hoeveel kan een mens 
verdragen? Veel geld zal nodig zijn voor voedselhulp, maar ook 
ondersteuning voor onze contactpersonen die de projecten 
stimuleren en begeleiden. Daarnaast zorgen zij voor de nodige 
voorlichting met betrekking tot voorkoming van besmetting van 
het coronavirus. 

´ 2021 zal voor ons dus opnieuw vooral een jaar zijn waarin we tot 
steun willen zijn, daar waar het hard nodig is. De omstandigheden 
bepalen op dit moment meer de route dan onze eigen planning. 


