Stichting Nest!
Liquiditeitsoverzicht 2020
BATEN - Ontvangsten;
Donateurs en prijzen
Subsidies en Inkomsten
Beleggingsresultaat aandelen
Totaal:
LASTEN Uitgaven:
Gebruik Internet. website. KvK
Administratie, bank, vergaderingen.
Declaraties bestuursleden
Uitgaven diverse projecten
Andere uitgaven tbv doelstellingen
Totale uitgaven:
Verschil inkomsten-uitgaven:

Financieel & inhoudelijk jaarverslag 2020
Totaal
€ 12.131,02
€ 0,00
€ -109,64 +
€ 12.021,38
€ 88,33
€ 149,13
€ 721,02
€ 6.216,13
€ 0,00 +
€ 7.174,61
€ 4.846,77

Stichting

T2R*

CC**

€ 1.131,02

€ 80,00 €10.920,00

€ -109,64
€ 821,38

€ 0,00
€ 0,00
€ 80,00 €10.920,00

€ 88,33
€ 0,00
€ 124,13
€ 0,00
€ 721,02
€ 0,00
€ 825,00 € 1.691,13
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.758,48 € 1.691,13
€ -937,10 € -1.611,13

€ 0,00
€ 25,00
€ 0,00
€ 3.700,00
€ 0,00
€ 3.725,00
€ 7.195,00

Begin balans stichting Nest! per 01 januari 2020
ACTIVA:
Rentemeerrekening
Giro 9699413
Triodos rekening
Fair Share aandelen
Totaal Activa 1/1/20

€ 18.505,16
€ 3.003,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 21.509,05

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen Stichting
Teach to Reach
Caring Communities
Totaal Passiva 1/1/20

€ 20.077,92
€ 1.611,13
€ 180,00€ 21.509,05

Eindbalans stichting Nest! per 31/12/20
ACTIVA:
Rentemeerrekening
Giro 9699413
Triodos rekening
Fair Share aandelen
Totaal activa 31/12/20

€ 0,00
€ 0,00
€ 7.465,46
€ 18.890,36
€ 26.355,82

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Eigen Vermogen Stichting
Teach to Reach
Caring Communities
Totaal Passiva 31/12/20

€ 19.340,82
€ 0,00
€ 7.015,00
€ 26.355,82

Balansinformatie:

Gezien en akkoord

Datum: __________________

BEGINSALDO
beginsaldo Rentemeerrekening
Beginsaldo Giro 9699413
Beginsaldo Triodos
Beginsaldo Fair Share
Beginsaldo rekeningen + aandelen
EINDSALDO
Rentemeerrekening is opgeheven
ING rekening 9699413 is opgeheven
Triodos NL57 TRIO 0320 0026 91
560,711 aandelen Fair Share fund
Eindsaldo rekeningen + aandelen
Verschil begin / eindsaldo

Naam :

Handtekening :

€ 18.505,16
€ 17.189,28
€ 3.003,89
€ 2.888,64
€ 0,00 +
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 21.509,05
€ 20.077,92

€ 1.315,88
€ 295,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.611,13

€ 0,00
€ 180,00€ 0,00
€ 0,00
€ -180,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.465,46
€ 450,46
€ 0,00
€ 18.890,36 + € 18.890,36
€ 0,00
€ 26.355,82
€ 19.340,82
€ 0,00
€ 4.846,77
€ -737,10 € -1.611,13

€ 0,00
€ 0,00
€ 7.015,00
€ 0,00
€ 7.015,00
€ 7.195,00

Şenay Akdemir
Jacqueline van Loon
Marieke van Geldermalsen-Jaeckel
Eduard van Vloten
Liesbeth van Geldermalsen-Rooders
Marianne Wesselink

*T2R staat voor Teach to Reach. Dit is inmiddels een zelfstandige stichting en dit werd in 2020 afgesloten.
**CC staat voor Caring Communities, een thema waaronder verschillende projecten vallen.
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Stichting Nest!
Algemeen beeld van de balans
Het balanstotaal van de stichting is gegroeid met bijna vijfduizend
euro. Dit komt vooral door succesvolle fondswerving voor het thema
Caring Communities. Hier werd ruim zevenduizend euro gedoneerd.
Twee projecten werden in de loop van 2020 afgerond. Het in de loop
van een paar jaar opgebouwde vermogen werd overgemaakt.
Hierdoor is het resultaat over 2020 voor deze projecten negatief.
Donaties en andere inkomsten
In 2020 werd door 11 verschillende donoren geld overgemaakt,
waaronder ook één die middels een schenkingsakte zich voor vijf jaar
gecommitteerd heeft. Voor de Marike Ariaens Stichting hebben we
tweeduizend euro doorgegeven aan onze projectpartner in Servië.
Vanuit activiteiten of subsidies waren geen inkomsten. De rente is
inmiddels nul. Mede daarom is Nest! in 2020 overgestapt van bank.
In plaats van een ING spaarrekening, is het vermogen wat niet direct
voor projecten wordt ingezet, sinds november belegd in aandelen van
het Fair Share fund van de Triodosbank. Dit fonds is minder scherp
gedaald in het voorjaar dan andere aandelen, maar ook minder en
trager hersteld in het najaar. 72% van het eigen vermogen zit nu in
561 van deze aandelen. Het gaat hierbij om de reserve. Dit is nog
geen sterk renderend spaargeld, want door de aankoopkosten was er
in 2020 een negatief rendement van 110 euro.
Afgesloten projecten
 Teach to Reach heeft een eigen stichting opgericht.
https://www.teachtoreachkenya.com/ Het resterende geld op onze
rekening (€ 1.691,13) is hiernaar overgemaakt.
 Net als bij Teach to Reach, heeft Nest! de donaties voor de Sathya
Uddhyan Residential School in Nepal slechts beheerd. Het was geen
directe partner. De opgebouwde som (€ 825,=) is overgemaakt aan
Stichting Perspective 3000, die voor verdere afhandeling zorgt.

Financieel & inhoudelijk jaarverslag 2020

Activiteiten in 2020: Caring Communities
Onder de titel “Caring Communities” is eind 2019 een nieuw thema
gestart. Aanvankelijk was dit gericht op het ondersteunen met kennis
van een programma voor gemeenschapscentra in alle reservaten voor
de oorspronkelijke bewoners van Canada. Dit hing sterk af van één
persoon die door persoonlijke omstandigheden/corona het ambitieuze
plan in de ijskast heeft gezet. Het project en de bijdrage van de Nest!
stichting is daarmee on hold tot nader orde.
Onder dit programma valt ook de Counseling for Lesbians groep.
De stabiele financiële basis hiervoor is een donateur die met ingang
van 2020 gedurende vijf jaar 125 euro per maand doneert. Het thema
Caring Communities, of in hun eigen bewoordingen feminist ethics of
care, is voor de groep ook een belangrijke basis voor hun werk.
Door de aanvankelijk zeer strikte lockdown in Servië kon het sociale
deel van het programma (aim 3) geen doorgang vinden. Wel zijn er in
de zomer, toen dat kon, een aantal activiteiten in de buitenlucht
geweest, twee picknicks en een fietstocht. Daarbij worden telkens
maar een paar tientjes aan het budget onttrokken voor bepaalde
zaken die mensen zelf niet kunnen betalen, zoals de huur van een
speciale fiets voor iemand met een handicap.
De corona crisis had ook gevolgen voor de praktische ondersteuning
die ze geven (naast de telefonische hulp). Lesbiennes die wonen in
instellingen voor ouderen of gehandicapten zijn nog meer dan
voorheen geïsoleerd en gediscrimineerd. De CfL groep staat deze
mensen in hun netwerk met raad en daad ter zijde. In de loop van
2020 is hiervoor een apart projectvoorstel goedgekeurd. De donatie
van de Marike Ariaens Stichting is hiervoor ingezet.
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