
Resultatenrekening 2020 Stichting Thang

Inkomsten
Donaties 3.300,10
Bijdragen voedselhulp 4800,00
Actie Altijd Dichtbij 291,95
Boekjes Nepal Stichting Light of Life 45,74

8.437,79

Uitgaven
Bijdragen voedselhulp 2.800,00
Bankkosten 237,63
Kosten website 300,00
Lidmaatschappen 177,50
Inkoop boeken 3.175,15
Representatiekosten 108,09
Diversen 27,50
Kosten ambassadeur 35,00
voordelig resultaat 1.576,92

8.437,79

Toelichting resultatenrekening

Inkomsten
Donaties
Betreft donaties van diverse privé personen voor aankopen c.q. aanvullingen Book Bags

Bijdragen voedselhulp 
Ook Nepalwerd getrofffen door Covid 19. Het gevolg van de maatregelen was dat dagloners niet
naar hun werk konden en derhalve ook geen inkomen hadden. 
Vanuit Nepal is een hulpvraag gericht aan de Stichting Thang om geld in te zamelen voor deze dagloners.
Het ingezamelde geld is naar een vertouwde contact persoon in Nepal overgamaakt en deze zorgde
ervoor dat voedselpakketten werden gedoneerd aan de behoeftige personen.  

Actie Altijd Dichtbij
In 2020 is de Actie Altijd Dichtbij gestart. 
Bij een doatie van € 100,- ontving deze sponsor een gesigneerde luxe editie van het boek Atijd Dichtbij.
Bij een donatie van € 75, ontving de sponsor een gesigneerde reguliere editie van het boek Atijd Dichtbij
Deze actie heeft een bedrag van € 292,95 opgeleverd

Uitgaven
Bijdragen voedselhulp
Betreft doorbetaling van een gedeelte van het ingezamelde geld voor voedselhulp
Zie ook toelichting bij de balanspost Nog te besteden voedseljhulp.

Inkoop boeken.
De stichting Thang heeft een overeenkomst met de Nepalese uitgever Kathalay
voor de levering van Book Bags en de aanvulling hiervan. De stichting heeft een
gunstige prijs kunnen bedingen bij deze uitgever. 
In 2020 is voor een bedrag van € 4,014,27 aan boeken gekocht bij uitgever Kathalay voor aanvulling 
van de book bags.
De boeken voor de actie Altijd Dichtbij zijn ingekocht bij Centraal Boekhuis voor een bedrag van € 586,42
De niet verkochte exemplaren blijven eigendom van de Stichting Thang en zulke cadeau worden gedaan aan
grote sponsoren en als representatie exemplaren. 


