
Onderstaand vindt u de verantwoording van de Inkomsten en Uitgaven over 2021

Bedragen in 

Euro's

Banksaldo per 01-01-2021 20.641,80

Inkomsten : 1. Donaties particuliere ondersteuners 28.061,71

2. Donaties bedrijven 22.980,16

3. Donaties voor Projecten 22.770,00

4. Opbrengsten markten / internet 9.099,71

82.911,58

Uitgaven: 5.    ** Schoolgeld  sponsorkinderen -37.414,00

6. Voedselpakketen actie i.v.m. Corona -5.100,00

7. Licentie UNIT4  2021 en website -1.069,45

8. Kosten Mammahuis -4.654,00

9. Projecten Toilettenrenovatie en meubilair examenhal -23.880,00

Bank- en overige kosten. -283,64

-72.401,09

Banksaldo per 31-12-2021 31.152,29
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Toelichting:

1. In totaal hebben 210 personen aan IOP Germany gedoneerd. Dit zijn allemaal blijvende 

donateurs.

Hieronder zijn 60 personen die het project "Club van 1000" steunen dat is gestart in

Augustus 2015. Dit aantal zal gaan groeien onder invloed van promotie van dit initiatief.

2. Dit betreffen donaties van diversen bedrijven die IOP Germany ondersteunen.

3. In 2021 heeft IOP Germany van 2 grote donateurs ondersteuning ontvangen voor de renovatie van de 

Tolietten bij de middelbare school en voor meubilair in de Examen hal.

4. Als gevolg van de Corona perikelen zijn de markten stilgevallen. Daar staat tegenover dat de

inkomsten via internet toenemen.

De markten zijn voornamelijk van belang voor de naamsbekendheid en de contacten.

5. Per 31 december 2021 worden er 67 kinderen (2020 was 55) door IOP Germany ondersteund om naar

school te gaan en een opleiding te krijgen. De kinderen varieren in leeftijd van 2 tot 21 jaar oud. 

** IOP Zweden is in 2021 gestopt met de ondersteuning. De kinderen van IOP Zweden zijn door IOP Germany 

opgenomen en de meeste sponsoren zijn bereid gebleken om hun kinderen te blijven steunen. 

6. Betreft de bijdrage aan de voedselpakketten actie i.v.m. de Corona uitbraak.

7. Dit zijn de jaarkosten voor de licentie van UNIT4 voor het boekhoud pakket en de website.

Deze kosten zijn gesponsord.

8. In 2020 is het project "Mammahuis"gestart voor de opvang van jonge alleenstaande moeders. Na 3 

jaar volgt evaluatie over de voortzetting. Voor de kosten hebben we sponsoren gevonden. 

9. De projecten onder 3. zijn in 2021 volledig afgerond.

Aan het bestuur van IOP Germany e.V. worden geen vergoedingen betaald in welke vorm dan ook.

Kleve, 02 Januari 2022

Board of IOP Germany e.V.

Burgstrasse 5

47533 Kleve

Germany IOP Germany e.V. is opgericht op 1 januari 2015.
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