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Voorwoord
Sinds negen jaar woon en werk ik in
New Delhi (India) en ben ik in mijn vrije
tijd actief als vrijwilliger bij World
Without Obstacles India (WWO-India).
Deze liefdadigheidsorganisatie wil
samen met de lokale bevolking hun
onderwijs, gezondheid en leefomgeving
verbeteren.
Doordat ik in India woon en werk heb ik
goed zicht op hoe projecten hier door de lokale partner
organisaties worden uitgevoerd en op de enorme inzet
van de oprichter, de bestuursleden en vrijwilligers van
WWO-India.
Met weinig middelen heeft deze lokale Indiase stichting
al vele mooie resultaten geboekt. Dit varieert van
voorlichting over het belang van hygiëne in slums in
Delhi tot interactieve onderwijscursussen voor leraren,
handenwasprogramma's, en gezondheidsonderzoek
voor kinderen op een basisschool op het Indiase
platteland. Ook is een samenwerking met enkele lokale
huisartsen in het dorp en het gezondheidscentrum van
de lokale overheid aangegaan en vinden er
uitwisselingen met buitenlandse vrijwilligers plaats.
Zowel de Nederlandse als de Indiase bestuursleden
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alle middelen worden 100% ingezet voor het realiseren
van de projecten.
Om deze integere Indiase stichting – en in de toekomst
mogelijk ook andere lokale liefdadigheidsorganisaties –
verder te helpen in het realiseren van hun sociaalmaatschappelijke doelstellingen richtte ik in 2015 in
Nederland een steunstichting op met dezelfde naam
“World Without Obstacles”. Samen met Dorine
Werkhoven (secretaris), Ruud Mantingh
(penningmeester) en Ferdinand Harmsen (communicatie)
vormen we het bestuur. Ieder bestuurslid zet zich naast
hun dagelijkse werkzaamheden en gezinsleven op unieke
wijze in voor de stichting.

in de basisschool hebben een punt bereikt
waarop de school in staat is om zelfstandig
door te gaan; en b) door de
coronapandemie is het soort projecten dat
momenteel uitgevoerd kan worden beperkt
tot noodhulp.
We bezinnen ons op de koers voor de
komende jaren. Hoe deze koers er uit gaat
zien, zal in de update van ons beleidsplan
te lezen zijn en in het volgende activiteitenverslag
(2021-2022) zichtbaar worden. Op dit moment
verkennen we nieuwe potentiële lokale partners om een
langdurige samenwerkingsrelatie mee aan te gaan, net
zoals we dit in de afgelopen jaren met WWO-India
hebben gedaan – en in een lichtere
samenwerkingsvariant zullen blijven doen.
Op deze plaats bedank ik allereerst Dorine, Ruud en
Ferdinand voor hun interesse en de bereidheid om een
deel van hun vrije tijd aan dit doel te besteden. In het
bijzonder dank ik Ferdinand, die de drijvende kracht is
achter alle communicatie uitingen. Onze vrijwilliger Alex
helpt hem daarbij moeiteloos en professioneel. Vooral de
nieuwsbrieven springen eruit door hun heldere taal en
mooie vormgeving. Het geeft onze donateurs regelmatig
en op een onderhoudende manier inzicht in de
activiteiten en de resultaten die we gezamenlijk met
onze lokale partners neerzetten.
Namens het bestuur bedank ik ook al onze vrijwilligers,
donateurs, familie en vrienden voor de door hen
beschikbaar gestelde tijd en de bijdragen die wij van hen
hebben ontvangen. Ook bedanken we het bestuur en de
vrijwilligers van onze partner organisatie World Without
Obstacles in India voor de goede samenwerking.
We kijken wederom uit naar vele mooie ervaringen!

Wat we in de afgelopen twee jaar (2019 en 2020)
hebben bereikt, daarover kunt u in dit activiteitenverslag
lezen. We staan nu op een kruispunt om twee redenen: a) Annelieke Laninga
de onderwijsfaciliteiten en programma's van WWO-India Voorzitter Stichting World Without Obstacles Nederland
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Leeswijzer
In het eerste deel Wie en Wat kunt u lezen met welke mensen we hebben
samengewerkt en wat we hebben bereikt in 2019 en 2020. In het tweede deel
Hoe en Waarom bespreken we de meer officiële elementen van ons werk, zoals
onze organisatie, ons beleid en de financiën.
Voor actuele informatie zie onderstaande websites en facebook pagina’s.

Nederland

www.worldwithoutobstacles.nl
https://www.facebook.com/worldwithoutobstaclesnederland/

India

www.worldwithoutobstacles.org
https://www.facebook.com/WorldWithoutObstacles/
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Deel 1
Wie en Wat

De mensen
De volgende groepen mensen maken het werk van WWO-NL mogelijk:
• de kinderen, ouders en leraren in India
• onze donateurs, vrijwilligers en sympathisanten
• onze partners in India
• het bestuur

Kinderen, ouders en leraren in India

Khushi's oma

Khushi is een van de leerlingen op de Gurukul Children Academy
“During COVID time when the whole country went under complete lockdown this organization
saved poor families and kids by providing rations to us. They also arranged stationeries so that
children can continue their studies from home.”

Laxmi Pandey

Lerares in Gurukul Children Academy
“Use of solar panel in GCA is beneficial and useful for us. We can save electricity and contribute to
sustainable development. It is clean energy which we are using for the various purposes like fan,
projector, computer etc. Every time we want to use the computer we don't need to wait for electricity to come from outside . Two years ago we had to wait a long time for electricity every
time we wanted to charge our mobile phone.”

Donateurs, vrijwilligers en sympathisanten

Jan Joost Meijs

Donateur / presentator
“Als oud tropenarts, met ruime ervaring in community based care, steun ik World Without
Obstacles van harte omdat ze echt in en met de lokale gemeenschap werken aan duurzame
ontwikkeling voor het gezond, veilig en gelukkig opgroeien van kinderen. Dit is vanuit mijn eigen
ervaring, naast het scholen van vrouwen, de beste investering die je in een lokale gemeenschap
kunt doen.”
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René Huigens

Vrijwilliger / onderwijsdeskundige
“De docenten van de Gurukul Children Academy zijn zelf gretige leerlingen”
Ter info: René Huigens reisde in maart 2019 naar Belsar om de docenten training te geven in onderwijscompetenties.

Partners in India

Bharat Bhushan

Oprichter WWO-India
“WWO NL is making a significant contribution towards a better tomorrow in the work we are
doing. It brings a sense of satisfaction and self-motivation to do more...”

Ravindra Pandey

Hoofd van de Gurukul Children Academy in het dorp Belsar
“We express our heartfelt gratitude to the direct and indirect cooperation done by WWO. The
work done by the organisation is surely commendable. Gurukul Children Academy will always
cooperate with WWO – step by step.”

Atul Pandey

Vrijwilliger voor World Without Obstacles India
“I like WWO cause the is NGO is helping people who cannot afford their child's fee for good
education. And also, the NGO reduced their struggle in Covid-19 lockdown by giving masks,
sanitizer and food grains. The children were very happy when they got the game material. WWO
helps people step by step with awareness of their health and education.”
Ter info: Atul is de regionale coördinator in Belsar voor WWO-India
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Bestuur

Annelieke Laninga

Voorzitter WWO-NL, vrijwilliger WWO-India
“Ik ben dankbaar voor de inzet die vrijwilligers en bestuursleden in de afgelopen twee jaar
wederom hebben geleverd. De coaching van de leraren van de lagere school in het
plattelandsdorp Belsar bijvoorbeeld. Indrukwekkend en motiverend om te zien hoe mensen uit
Nederland tijd vrijmaken om zinvol bezig te zijn voor hun medemens in India. Iedere bijdrage
maakt een verschil!”

Dorine Werkhoven

Secretaris WWO-NL & huisarts
“Fantastisch om te zien dat de projecten van WWO de aanzet zijn geweest tot steeds weer
nieuwe verbeteringen op de school en voor de kinderen en hun gezinnen. De SARS-CoV-2
pandemie heeft natuurlijk veel veranderd maar gelukkig is de flexibiliteit en het optimisme
gebleven waardoor we ook in deze tijd wat verlichting hebben kunnen brengen.”

Ruud Mantingh

Penningmeester WWO-NL, algemeen directeur adviesbureau
“De kracht van WWO is dat Annelieke in India woont en zo nauw betrokken is bij onze projecten
aldaar. Dat maakt dat elke euro die we doneren op de plek terecht komt waarvoor het bedoeld is
en ik me met liefde inzet voor het belangrijke werk van WWO.”

Ferdinand Harmsen

Communicatie WWO-NL, ICT & onderwijs-coördinator
“Door de pandemie werden bestaande programma's van WWO, zoals het kinderen leren
handenwassen, opnieuw relevant. Aangevuld met voedselhulppakketten kon WWO relevant
blijven, zelfs in tijden van COVID-19.”
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Projecten
Met geworven fondsen hebben we in 2019 en 2020 weer een aantal projecten op een basisschool en voor de
lokale gemeenschap in Belsar en in New Delhi kunnen uitvoeren. Belsar is een dorp in de deelstaat Uttar Pradesh
in het noorden van India en ligt in de buurt van Nepal. Dit zijn de projecten:

•
•
•
•
•

Training van leraren door René Huigens
Schoolbeurzen
Schoon drinkwater op school en thuis
Overdracht (MoU) school in Belsar
Covid activiteiten

Zie ook onze videoblog:
World Without Obstacles Nederland (trailer)

Training door René Huigens
In maart 2019 reisde René Huigens af naar Belsar om de
docenten training te geven in onderwijscompetenties. Hij is zeer
ervaren op dit terrein door zijn lange betrokkenheid bij de
stichting Lusulu (https://www.facebook.com/lusulufoundation)
die zich richt op onderwijsontwikkeling in Zimbabwe.
Het plan was de om dagelijks met de docenten een workshop te
doen. René gebruikt daarbij het uitgangspunt dat competentie
te maken heeft met ervaring in relatie tot kennis, vaardigheden
en een juiste houding. Samen met de docenten werd een lijst gemaakt van 32
competenties die relevant zijn voor docenten om goed onderwijs te kunnen geven.
Door middel van een spel werd bepaald wie welke competenties al had en wie
sommige competenties nog verder kon ontwikkelen. Voor elke docent werd een
persoonlijk competentie-ontwikkelingsplan gemaakt. Elke docent koos welke
competenties hij of zij verder wil ontwikkelen. In het plan is vastgelegd wanneer,
waar en met wie als sparringpartner hij of zij dat zal gaan doen.
Mede door hevige monsoonregens lukte het niet om alle workshops door te laten
gaan en ook was niet iedereen elke dag aanwezig. Maar René was erg enthousiast
over de deelname en inzet van elke docent die we aanwezig was. Ze toonden zich
gretige leerlingen.
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Schoolbeurzen
Jaarlijks verleent WWO enkele studiebeurzen aan kinderen van sociaaleconomisch zwakke achtergrond. De
kinderen die daarvoor in aanmerking komen, krijgen een schooluniform en boeken en schriften om te kunnen
leren. De Gurukul Children Academy scheldt hen het schoolgeld kwijt. In schooljaar 2017-2018 konden we zo 3
kinderen van beter onderwijs voorzien. In 2018-2019 kwamen daar mede dankzij ondersteuning van de
Protestante Kerk in Twello nog eens 2 kinderen bij. En ook in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 kregen
deze 5 kinderen weer ondersteuning. De kosten van een uniform en schoolboeken liggen rond € 100 per kind per
jaar. Voor 5 kinderen is dus totaal zo’n € 500 nodig. Alle scholieren die van WWO een beurs ontvangen doen het
goed op school!

Schoon drinkwater op school en thuis
Na een geslaagde installatie van drinkwater filters in watertanks van de Gurukul Children Academy in 2017,
kunnen nu ruim 300 kinderen overdag schoon water drinken. Maar om te voorkomen dat er
gezondheidsproblemen ontstaan, zou ieder kind elke dag zowel thuis als op school schoon water moeten drinken.
Daarom heeft het bestuur in overleg met WWO-India besloten om in 2018 een project te starten voor
drinkwaterfilters voor de gezinnen thuis. Dit project liep ook in 2019 nog.
De waterfilters voor thuis zijn van hetzelfde merk (WATSAN) als de grote tankfilters op school en ze hebben
dezelfde samenstelling en werking. Ze hebben geen elektriciteit nodig en zijn eenvoudig schoon te houden. Het
filtersysteem is gemaakt van een soort terracottaklei en kan jaren meegaan, dus onderhoudskosten zijn minimaal.
Daarom zijn deze filters uitstekend geschikt voor gebruik op het Indiase platteland. Eén filter kost ongeveer EUR
20. Er zijn ruim 280 filters aan families uitgedeeld. De gezinnen hebben ook zelf een kleine bijdrage betaald.

Overdracht (MoU) school in Belsar
We hebben in 2019 en 2020 verschillende gesprekken gevoerd met het schoolbestuur over de vraag hoe we de
school officieel over zouden kunnen dragen aan het schoolbestuur, zodat ze zelfstandig verder zouden kunnen
zonder WWO.
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Eén en ander moest officieel moeten worden
vastgelegd in een zogenaamde MoU
(Memorandum of Understanding). De MoU zou
regelen dat het schoolgebouw voortaan
eigendom zou zijn van het schoolbestuur, even
als de door WWO gefinancierde faciliteiten
zoals de zonnepanelen, drinkwaterfilter en de
speeltuin. Tevens moest worden vastgelegd dat
het bestuur goed voor het gebouw en deze
faciliteiten zou blijven zorgen en hoe zij
regelmatig aan WWO zouden rapporteren over
het gebruik en het onderhoud van het gebouw.
Daarnaast moest ook worden afgesproken dat
de school door zou gaan met de programma's
die ze samen met WWO hebben opgezet,
zoals de dagelijkse handenwasroutine, de
jaarlijkse gezondheidscontrole van de kinderen,
de sport-activiteiten en de bibliotheek.
Eind 2020 was de MoU bijna klaar. Dat het
schoolbestuur sterk gemotiveerd was om haar
verantwoordelijkheid te nemen, bleek wel uit
het feit dat zij de school in deze tijd flink
hebben uitgebreid met een nieuwe verdieping.
Ook werd het gebouw van een grondige lik verf
voorzien, inclusief educatieve schilderingen.

Covid-activiteiten
Toen in 2020 COVID-19 uitbrak in de hele wereld rees de vraag wat WWO kon bijdragen aan in de bestrijding
van de pandemie in India.
In het verleden was WWO al actief met water-sanitation-health (WASH) programma’s om de kinderen op de
school in Belsar en mensen in enkele sloppenwijken van New Delhi bij te brengen hoe belangrijk het is om je
handen te wassen en hoe je dat goed doet. Deze programma’s bleken nu opeens nóg relevanter te zijn. Daarom
hebben we ze in samenwerking met WWO-India snel nieuw leven in geblazen.
Het bestaande WASH-programma is uitgebreid met informatie over het gebruik van gezichtsmaskers aan de
hand van dit soort video’s van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook de instructies voor het wassen van je
handen zijn naar video's omgezet om ze in de sloppenwijken te kunnen tonen op tablets.
Verder is het programma aangevuld met het verstrekken, op kleine schaal, van noodpakketten aan de gezinnen
van de kinderen die WWO met schoolbeurzen ondersteund en hen die dat het hardst nodig hebben, omdat ze
hun inkomen door de COVID-19 pandemie zijn kwijt geraakt.

10

WWO – NL

Jaarverslag 2019 – 2020

De voorlichting en de noodpakketten die door WWO eind
2020 zijn verspreid hebben voor verschillende mensen een
groot verschil gemaakt. De vrijwilligers van WWO kregen
geïnteresseerde en blije reacties, zoals deze van Khushi's oma.
"During COVID time when the whole country went under
complete lockdown this organization saved poor families and
kids by providing rations to us. They also arranged stationeries
so that children can continue their studies from home."

Instructievideo
Uitgebreide hadnenwasinstructies van de dochter van de oprichter van
World Without Obstacles
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Deel 2
Hoe en Waarom
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Organisatie
Doelstelling
WWO-NL werft fondsen voor organisaties in India die de sociaaleconomische positie van kinderen en hun
families duurzaam willen verbeteren door beter onderwijs en een betere gezondheid.

Visie
De achterliggende motivatie en visie achter deze doelstelling is als volgt:
1.

2.

3.

4.

5.

In India zijn veel kinderen die weinig kans hebben op een goede toekomst. Kindersterfte is hoog en de
kinderen die volwassen worden erven vaak de armoede waarin zij zijn grootgebracht. Dit komt onder
andere doordat het bestaande (overheids)school-systeem veel te wensen overlaat. Daar komt bij dat de
lokale gezondheidssituatie, voornamelijk door een gebrek aan hygiene en sanitatie, meestal onder de
maat is, hetgeen leidt tot uitval en verminderd leervermogen.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie stierven wereldwijd in 2013 dagelijks zo’n 17.000 kinderen,
veelal aan de gevolgen van ziektes die gemakkelijk voorkomen en behandeld kunnen worden, zoals
diaree.1 Het District Gonda, waar de Indiase NGO World Without Obstacles actief is en dat gelegen is in
het oosten van de Indiase deelstaat Uttar Pradesh (U.P.), is wat de volksgezondheid betreft een van de
meest achtergebleven regio’s in India. Gonda staat in de top 100 van districten met hoogste kinder- en
moedersterfte in India.2
Ook is de geletterdheid in Gonda District erg laag3, hetgeen naast een gebrek aan hygiene een andere
belangrijke oorzaak is voor het overlijden van baby’s en jonge kinderen. Volgens UNICEF hebben
kinderen van moeders met minstens 8 jaar scholing namelijk 52% meer kans om de leeftijd van 5 jaar te
bereiken. Kindersterfte is ook beduidend lager in families met toegang tot schoon drinkwater en de
beschikbaarheid van een toilet.4
Kinderen die de leeftijd van 5 jaar bereiken en naar school gaan, hebben helaas geen garantie dat ze
goed leren lezen, schrijven en rekenen voordat ze de basis school verlaten. Vooral op overheidsscholen
in achtergestelde plattelandsregio’s is de kwaliteit van onderwijs slecht. Er zijn vaak niet voldoende
leraren en de kinderen worden er niet veel wijzer. Daarom sturen veel ouders hun kinderen naar privéscholen, hoe arm ze ook zijn. Maar ook daar is het schoolsysteem vaak traditioneel. Zelfstandig denken,
creatief zoeken naar oplossingen en zelfbewustzijn worden niet of nauwelijks gevoed, waardoor
kinderen later onvoldoende voorbereid zijn op de uitdagingen en problemen in hun verdere leven.
In de visie van WWO-NL zijn zowel een betere toegang tot en een hogere kwaliteit van onderwijs als ook
een verbetering van de hygiene en sanitatie noodzakelijke voorwaarden voor de sociaal-economische
ontwikkeling van Gonda – en vele andere Indiase regio’s.

1. Global Health Observatory (GHO) data (http://www.who.int/gho/child_health/mortality/en/).
2. 2011 census data van de Indiase overheid (http://www.censusindia.gov.in/2011-common/AHSurvey.html).
3. De geletterdheid in Gonda District onder mannen is 69% en onder vrouwen 47%. Bron: 2011 census data van de Indiase overheid
(http://www.census2011.co.in/census/district/554-gonda.html).
4. Infant and Child Mortality in India: Levels, Trends and Determinants, National Institute of Medical Statistics (NIMS), Indian Council of Medical
Research (ICMR), and UNICEF India Country Office, New Delhi, India (2012).
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Werkwijze
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.
b.
c.

De activiteiten van maatschappelijke organisaties in India, zoals de NGO World Without Obstacles,
onder de aandacht van het Nederlandse publiek te brengen;
Financiële middelen in te zamelen ten behoeve van de activiteiten van dergelijke organisaties;
Strategische advisering te bieden met als doel goed bestuur en verdere professionalisering van de
activiteiten van Indiase NGO’s zoals World Without Obstacles te bevorderen.

Bestuur
Het bestuur van WWO-NL bestond dit jaar uit:
•
•
•
•

Annelieke Laninga, voorzitter
Ruud Mantingh, penningmeester
Dorine Werkhoven, secretaris
Ferdinand Harmsen, communicatie

Het bestuur heeft in 2019 en 2020 vanwege de
effecten van de COVID-19-pandemie in India en in
Nederland slechts een paar keer vergaderd. Een
overzicht van de bestuursvergaderingen is te vinden
in de bijlagen. Agenda’s en actie-/besluitenlijsten zijn
op te vragen bij het bestuur.

Vrijwilligers en sympathisanten
Het bestuur kreeg deze jaar steun van enkele vrijwilligers en sympathisanten die betrokken waren bij een
specifieke activiteit of op de achtergrond hebben geholpen bij het trainen van de docenten en
communicatiewerkzaamheden van de stichting. Dit waren de volgende personen:
•
•

14

Alex Starr, vormgeving website, nieuwsbrieven en jaarverslag
René Huigens, training van docenten van de Gurukul Children Academy in Belsar.
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Beleid & strategie ontwikkeling
Beleidsplan
Het bestuur heeft de visie en werkwijze van de stichting in een beleidsplan neergelegd. Hierin staat beschreven
wat de taken van bestuur en vrijwilligers zijn en de uitgangspunten voor het beloningsbeleid. Naast het financiële
beleid voor ondersteuning van de Indiase partnerorganisatie is een budget en aanzet tot een activiteitenplan
beschreven. Het beleidsplan is te downloaden op de website www.worldwithoutobstacles.nl

Communicatie
Vanwege de weinige activiteiten die in 2019 en 2020 hebben plaats gevonden hebben we ook weinig
gecommuniceerd. Wel hebben we in mei 2019 ons jaarverslag over 2017 en 2018 gepresenteerd en onder onze
sympathisanten verspreid. Net als voor het vorige jaarverslag heeft Alex Starr weer zorggedragen voor een
prachtige vormgeving van het jaarverslag 2017-2018, geheel in de door hem al eerder ontwikkelde huisstijl van
WWO-NL.
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Activiteiten in Nederland
•
•

Juli 2019: collecte in kerk Twello
November 2019: voordracht en collecte in kerk Twello

Voordrachten in Dorpskerk Twello
Annelieke Laninga, de voorzitter van de stichting WWO-NL komt oorspronkelijk uit Twello. Vanaf de zomer van
2016 werd zij door de protestante gemeente in Twello uitgenodigd om te komen vertellen over haar
vrijwilligerswerk in India. Tijdens kerkdiensten liet ze met foto’s de voortgang zien van de projecten en in het
kerkkrantje verscheen regelmatig een informatief artikeltje.
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Financiële verantwoording
Donateurswerving en incidentele donaties
De inkomsten in 2019 en 2020 bestonden vooral uit donaties en schenkingen van een vaste groep aan donateurs
en begunstigers. Er hebben in 2019 en 2020 geen specifieke fondsenwervingsacties plaatsgevonden.
In 2019 hebben onze partners in India zich vooral gericht op de verdere uitvoering van projecten die reeds in
2018 door ons financieel zijn ondersteund. Eerst afronden van bestaande projecten, voordat er nieuwe worden
opgestart was daarbij onze beleidslijn.
2020 stond in het teken van Covid-19, welke in India heftig om zich heen heeft gegrepen. Daardoor hebben in 2020
weinig activiteiten plaats kunnen vinden. Wel zijn via onze vaste partners een aantal projecten ondersteund die
gericht waren op het verbeteren van de persoonlijke hygiëne ter voorkoming van verdere verspreiding van Covid-19.

Staat van inkomsten en uitgaven
2019
De totale opbrengsten voor WWO-NL in 2019 waren € 5.769,83. De totale uitgaven waren € 694,03. Het eigen
vermogen komt op 31 december 2019 op €17.630,95. Dit was grotendeels bestemd voor nog nader te bepalen
projecten in 2020 en gedeeltelijk voor het dekken van de organisatiekosten.

Resultatenrekening 2019
Opbrengsten

Bedrag

Donaties en giften

Totaal

€ 5.769,83
€ 5.769,83

Kosten

Bedrag

Bestuurskosten

€ 25,00

Website

€ 98,62

Bankkosten

€ 160,41

Scholarship project

€ 410,00

Totaal

€ 694,03
Resultaat
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Balans 2019
Debet

Credit

Liquide middelen

€ 17.630,95

Eigen vermogen
Verplichting

Totaal

€ 17.630,95

€ 17.630,95
€ 0,00

Totaal

€ 17.630,95

2020
De totale opbrengsten voor WWO-NL in 2020 waren € 1.620,00. De totale uitgaven waren
€ 2.007,48. Het eigen vermogen komt op 31 december 2020 op € 17.243,47. Dit was grotendeels bestemd
voor nog nader te bepalen projecten in 2021 en gedeeltelijk voor het dekken van de organisatiekosten.

Resultatenrekening 2020
Opbrengsten

Bedrag

Donaties en giften

Totaal

€ 1.620,00
€ 1.620,00

Kosten

Bedrag

Bankkosten

Totaal

€ 217,50

Website

€ 98,98

Handenwassen project

€ 1.691,00
€ 2.007,48

Resultaat

-€ 387.48

Balans 2020
Debet

Credit

Liquide middelen

€ 17.243,47

Eigen vermogen
Verplichting

Totaal

€ 17.243,47

Totaal

€ 17.243,47
€ 0,00
€ 17.243,47

Vrijwilligersvergoeding
De vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden van WWO-NL is bepaald op het wettelijke bedrag van € 4,50 per
uur, max € 150 per maand / € 1.500 per jaar. Alle bestuursleden hebben in 2019-2020 vrijwillig afgezien van de
vrijwilligersvergoeding zodat meer gelden aan de projecten besteed kunnen worden.
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BIJLAGEN
Data bestuursvergaderingen

1.
2.
3.

2019
Skypevergadering op 16 maart 2019
Skypevergadering op 14 juli 2019
Skypevergadering op 3 november 2019

1.
2.
3.
4.

2020
Skypevergadering op 8 maart 2020
Skypevergadering op 12 juli 2020
Skypevergadering op 27 september 2020
Skypevergadering met WWO-India op 12 oktober 2020

Mandalas ontworpen door Visnezh / Freepik
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