inkomsten 2020
donaties

€ 10.130,50

craft verkoop

€ 721,90

totaal inkomen

€ 10.852,40
uitgaven in 2020

projecten totaal

€9.400,00

- basisopleiding

€ 4316,56

- vakopleiding

€ 900,42

- voorlichtingswerk & familiebegeleiding

€ 380,09

- vrouwen/crafts project

€ 1.481,78

- voortgezet onderwijs

€ 208,82

- process landaankoop

€ 502,08

- administratie & vergoedingen

€ 636,74

- reservering fondsen a.s. trimester

€ 973,51

promotiematerialen

€ 118,50

overhead

€ 686,69

totaal uitgaven

€ 10.205,19
Balans per 31 december 2020
activa

saldo kas

€ 100,00

saldo rekening

€ 12.725,36

saldo spaarrekening

€ 33.530,02

totaal activa

€ 46.355,38
passiva

Reservering basisopleiding 2021
Reservering vakopleiding 2021
Reservering voorlichtingswerk &
familiebegeleiding 2021

€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 700,00

Reservering vrouwen/crafts project 2021

€ 2.000,00

Reservering voortgezet onderwijs 2021

€ 2.000,00

Reservering landaankoop & NGO registratie 2021

€ 11.000,00

Reservering Talking Hands (promotie en
overhead)
Reservering schoolgebouwen

€ 700,00
€ 5.500,00

Reservering buffer 2022

€ 12.455,38

Totaal passiva

€ 46.355,38

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar
2020. Hieronder worden de posten gespecificeerd.
Donaties
Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige
verwachting van tegenprestatie.
Craft verkoop
Verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen,
verkregen door verkoop via online strategieën.
Projecten
Talking Hands ondersteund via de partnerorganisatie New Hope for the Deaf verschillende
projecten in Oeganda. Hieronder staan de kosten per project gespecificeerd.
Basisopleiding
Sinds New Hope School for the Deaf tijdelijk gesloten is, gaan de leerlingen naar andere
scholen voor speciaal onderwijs. De fondsen worden aan de scholen betaald als het vereiste
schoolgeld en andere vergoedingen (voor uniformen en andere benodigdheden).Op de
scholen moeten de leerlingen schoolmaterialen en hygiëneproducten meebrengen. Deze
worden gekocht en aan de leerlingen verstrekt.
Vakopleiding
Ook gaan de leerlingen in het beroepsonderwijs naar een andere school voor speciaal
onderwijs, waar schoolgeld en andere vergoedingen worden betaald. Naast
hygiëneproducten hebben de leerlingen in de beroepsopleiding ook materialen nodig, zoals
stoffen en garens (voor de leerlingen in de kleermakersopleiding) en hout (voor de leerling in
de timmeropleiding).
Voorlichtingswerk & familiebegeleiding
Onder deze post vallen de kosten voor de halfjaarlijkse gebarentaal-cursussen voor ouders
en familie van de leerlingen en andere belangstellenden. Ook het voorlichtingswerk in de
omgeving en huisbezoeken bij leerlingen vallen onder deze post.
Vrouwen/crafts project
De kosten voor de ondersteuning van de deelnemende vrouwen en het benodigde materiaal
zijn gegroepeerd onder deze post.

Voortgezet onderwijs
De kosten voor de ondersteuning van één student aan het voortgezet onderwijs valt onder
deze post.
Process landaankoop
Fondsen beschikbaar voor de aankoop van land om de New Hope School for the Deaf
uiteindelijk te heropenen. De gemaakte kosten zijn inclusief vervoer om mogelijke stukken
grond te bezoeken en advieskosten van de advocaat.
Administratie & vergoedingen
Om fondsen te verantwoorden, te communiceren met Talking Hands en om aan andere
administratieve behoeften te voldoen, worden kosten gemaakt voor afdrukken en
fotokopiëren, het kopen van rekening boeken, beltegoed, internet, postkantoor kosten en
transport. Daarnaast wordt de huur betaald voor een opslagruimte om New
Hope-eigendommen te behouden. Daarnaast krijgt de schooldirectie een vergoeding voor
hun tijd, ondanks dat zij zich op vrijwillige basis inzetten. Ook worden door de bestuurders
gemaakte kosten voor transport en communicatie vergoed.
Reservering fondsen a.s. trimester
Als voorbereiding op het a.s. trimester zijn fondsen reeds beschikbaar gemaakt aan de New
Hope for the Deaf.
Promotiemateriaal
Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die
verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking
Hands. Daarnaast valt de website hieronder.
Overhead
Onder deze post vallen de kosten voor het dagelijks functioneren van Talking Hands, zoals
de kosten voor de zakelijke rekening, verzekeringen en de reiskosten van het bestuur voor
vergaderingen.

