financiële verantwoording
waar ging uw
euro naar toe?

inkomsten
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, waarin we wereldwijd te kampen hadden met de coronapandemie. En die is helaas nog niet voorbij… Desondanks konden onze partnerkerken in Kenia heel wat van hun geplande mission-activiteiten door laten gaan, al moesten ook
activiteiten aangepast en omgebogen worden. In onderstaand overzicht staan alle financiën op een rij.
Daarbij zeggen we graag: bedankt! Want met uw steun – als gemeentelid van Zwolle-Zuid – is dit allemaal mogelijk. De totale uitgaven die daarvoor in 2020 nodig waren, zijn lager uitgevallen dan we vooraf hadden begroot. Vanwege corona kon er bijvoorbeeld niet
gereisd worden en is een aantal nummers van ons magazine Naast geschrapt. Onze steun voor ‘geloof delen wereldwijd’ (ruim 45.000
euro) financierden we in 2020 voor 77% vanuit Zwolle-Zuid en voor 23% vanuit vrije giften van particulieren, kerken, scholen en fondsen,
ingezameld door Verre Naasten, namens het Landelijk Samenwerkingsverband Mission. Via Verre Naasten konden we ook coronanoodhulp bieden aan de kerken in Kenia.
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Bijdrage Landelijk
Samenwerkingsverband
I Verre Naasten
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77%

staat van baten en lasten
JAARVERSLAG 2020

Begroot 2021

Werkelijk 2020

Begroot 2020

Bijdrage uit quota van lidkerken + diversen

34.075

35.014

35.014

Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten

35.457

10.382

38.320

Som der baten

69.532

45.396

73.334

Kenia - Africa Evangelical Presbyterian Church (AEPC)

24.338

27.548

14.899

Kenia - Reformed Church of East Africa (RCEA)

27.944

9.403

42.671

Totaal besteed aan doelstelling: Ondersteuning
partners wereldwijd

52.282

36.951

57.571

Lasten
Doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd

Geloof delen wereldwijd

besteed aan de diverse sectoren
25%

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban

8.775

4.288

7.390

Wervingskosten

4.272

2.085

3.898

Kosten beheer en administratie

4.203

2.072

4.475

69.532

45.396

73.334

Som der lasten

Kosten beheer en administratie

Training

Heeft u vragen over onze financiële
verantwoording? Neem contact op
met onze penningmeester via
penningmeester@keniamission.nl

75%

Kerkelijk opbouwwerk

Bestuur Kenia Mission | Verre Naasten
(peildatum 31-12-2020)

Door een gift uit de landelijke corona-noodhulpactie Kerkenhelpenkerken.nl
konden we onze partners extra ondersteunen met een bedrag van zo'n 15.000 euro.

Remco Visser (voorzitter)
Jessica Roth (secretaris)
Eltjo Overweg (penningmeester)
Nelleke Lantink (communicatie)

JAARVERSLAG 2020

Kosten eigen fondsenwerving

Bedragen in €
Baten

e 0,91

Bijdrage uit lidkerken

