Verkort financieel Jaarverslag 2019 en begroting 2020
Inkomsten 2019
€28.550,12
€
345,41
€
102,05
€
72,80
€
208,35
--------------€29.278,73

Donaties
Opbrengst Western Experience
Opbrengst KIVA Dag
Opbrengst Cactus Oase
Losse verkoop
totaal inkomsten

Uitgaven 2019
€ 338,61
€ 222,12
€1422,83
€2820,56
€1058,90
€ 500,00
€4640,88
€4500,00
€1529,48
€1000,00
€1500,96
€ 29,60
€ 196,78
--------------€19.760.72

Bankkosten
kosten E-Boekhouden
website & Merchandise
Notes Magazine
Administratie/Notaris kosten
Jana’s Kids Foundation
Henry Red Cloud
Leonard Crow Dog
Tasha Nez
Karihwanoron Immerson Mohawk school
Ivan Looking Horse
ontmoeting Madonna Thunderhawk en Marcella in Nederland
NANAI Filmdag
totaal uitgaven

Op 31-12-2019 stond er € 17.999,- op de bankrekening.
Toelichting op de inkomsten
Er waren op 31-12-2019 totaal 567 donateurs, waarvan 64 nieuwe. De overige inkomsten
kwamen van de Western Experience, de KIVA dag, de Cactus Oase en losse verkoop.
Toelichting op de uitgaven
We hebben de volgende projecten financieel gesteund:
€ 500,00
Jana’s Kids Foundation
€4.640,88
Henry Red Cloud
€4.500,00
Leonard Crow Dog
€1.529,48
Tasha Nez
€1.500,96
Ivan Looking Horse
€1.000,00
Karihwanoron School
-------------€13.671,32 totaal aan donaties gedaan in 2019
Het NANAI Notes Magazine is tweemaal verschenen, er zijn 5 nieuwsbrieven verstuurd en
we hebben een nieuwe website en logo gekregen. Vanwege de ANBI status moesten we naar

de notaris. We hebben het administratie programma E-Boekhouden aangeschaft en de
Filmdag was ook een kostenpost.
De Finanseurs heeft ook weer voor 2019 onze jaarrekening opgesteld, dit is namelijk verplicht
in verband met onze ANBI-status. De financiële verantwoording zal op onze website worden
gepubliceerd, tezamen met ons jaarverslag 2019 en het beleidsplein voor 2020.
Begroting 2020
Verwachte inkomsten 2020
€ 25.000,€ 1.000,-------------€ 26.000,-

Donaties
Verkoop diversen

Verwachte uitgaven 2020
€ 3.000,Notes Magazine
€ 1.000,Administratie/bankkosten/E-boekhouden
€ 1.000,Website, nieuwsbrieven & Merchandise
€ 1.000,overige kosten
€ 25.000,projecten
-----------€ 31.000,Het tekort van € 5.000, zal uit de reserves worden aangevuld. We reserveren € 5.000,- voor de
volgende NANAI dag en we houden € 5.000,- in reserve als buffer. Het ledenaantal groeit nog
steeds.
We zijn aanwezig op de Western Experience en eventueel op andere evenementen. In verband
met de maatregelingen van de regering in verband met het corona virus zal de geplande
NANAI dag dit jaar niet doorgaan.

