Jaarverslag
Casa Maín Vlaanderen VZW
Werkjaar 2017-2018

VOORWOORD
Ons 5de werkjaar als VZW Casa Maín zit er op.
Dit jaar konden zeker de vruchten plukken van onze inspanningen die we geleverd hebben dit werkjaar.
De nieuwe kleuterafdeling is in gebruik genomen. Ook 20 kinderen vanuit de omgeving vonden er een
plaatsje om school te lopen. Jammer genoeg moesten we vernemen dat de bouw van de lagere school
wat vertraging oploopt, omdat de beloofde subsidies van de overheid op zich laten wachten.
Desalniettemin gingen we verder met al onze activiteiten. De “CAVA-VERKOOP” was weeral een
groot succes. Daarom onze grote dank aan iedereen die meehielp om dit alles te realiseren.
Voor het eerst mochten we ook fiscale attesten uitdelen. We mogen er terecht fier op zijn.

IN VLAANDEREN
Bestuur
Aan de bestuursploeg werd dit jaar niets gewijzigd. We blijven op regelmatige basis samenkomen en
proberen af en toe een nieuwsbrief de wereld in te sturen. Alhoewel het niet altijd evident is om tussen
iedereen zijn drukke werkzaamheden nog tijd te vinden voor Casa Maín. Maar we blijven allemaal
enthousiast bezig. We zijn echter op zoek naar nog wat enthousiaste medewerkers om in het bestuur te
komen.

Activiteiten
Weeral kunnen we terugblikken op een mooi werkjaar.
Naar jaarlijkse gewoonte stonden we op de kerstmarkt De Ark in Drongen, ook op de kerstmarkt in
Moerbrugge en Oostkamp stonden we met ons info- en verkoopstandje. In de Clemmenspoort op de
Voskenslaan stonden we dit jaar voor het eerst. In het voorjaar mocht Feest in ’t Park in Brugge niet
ontbreken. We stonden voor de eerste keer op de rommelmarkt DOK in Gent.
Natuurlijk was onze jaarlijkse Cava verkoop weer een groot succes.

Verkoop
De totale opbrengst van de verkoop op onze standjes bedroeg dit werkjaar €1165,00.
De totale opbrengst van de Cava verkoop bedraagt dit jaar €3197,84. Dit is veel meer dan vorig jaar,
want een aantal ontvangsten van de Cava verkoop van het boekjaar 2016-2017 zijn pas in boekjaar
2017-2018 op onze rekening terecht gekomen.

Bedankt!
Zoals elk jaar mogen we een aantal mensen en organisaties uitdrukkelijk bedanken. Met name,
Kinderland Sint-Anna Kortrijk, Music For Life, Scout en Gidsen Wondelgem, School Heilige Familie
Sint-Niklaas, Zonta Tielt. Ook schonken een aantal sympathisanten schonken een mooie vrije gift.
De gemeente Oostkamp was zoals elk jaar opnieuw een royale sponsor, alsook de gemeente Aalter en
de missiebond Aalter. Een voordracht voor het Davidsfonds Aalter bracht ook een mooi bedrag op.

Peters en meters
Een aantal meters en peters kregen een nieuw metekindje omdat een enkele meisjes het tehuis
verlieten. Enkele meters en peters besloten geen peter of meter meer te zijn, maar steunen het project
op een andere manier. We eindigen het jaar met 57 meters en peters.

IN BOLIVIA
Niñas
Dit jaar gingen vier meisjes terug naar hun familie. Vier meisjes verlieten het tehuis omdat ze
meerderjarig geworden zijn. Eén meisje werd geadopteerd.
Twee meisjes zijn meerderjarig geworden, maar besloten toch te blijven in Casa Maín in El Tercera
Etapa om verder te studeren. Er zijn ook zeven nieuwe meisjes toegekomen in Casa Maín, waarvoor we
nog op zoek zijn naar een peter of meter.

Nieuwe school
Bij de start van het nieuwe schooljaar op 1 januari 2018 werd de kleuterschool in gebruik genomen. Na
de succesvolle start kregen we bericht vanuit Casa Main dat de bouw van de lagere school stil gevallen
is. De beloofde subsidies vanuit het hoofdklooster in Italië laten op zich wachten. De zusters hebben
niet voldoende middelen om zelf verder te bouwen, zelfs niet samen de bijdragen van ons en andere
sponsors.

FINANCIEËL
Casa Ma-In
We streven zoals elk naar een transparante boekhouding. Zoals elk jaar zijn onze inkomsten zeer
divers. We zijn zeer dankbaar voor iedereen die ons zo gul steunde.
Meters en peters steunden ons met het royale bedrag van €7.936,00.
De Gemeente Aalter & Missiebond Aalter schonken ons €350 en de Gemeente Oostkamp steunden
ons met €2.217,64.
De bijdragen van verschillende organisaties, Kinderland, Music For Life, Scouts en Gidsen Wondelgem,
Heilige Familie Sint-Niklaas en Zonta Tielt was dit jaar goed voor een prachtige van €11.620,52.
De omzet van de Cava verkoop tijdens de eindejaar periode bedroeg dit jaar €8.850,07. Dit bedrag is
aanzienlijk groter dan vorig jaar omdat een aantal bedragen van vorig jaar pas heel laat op onze
rekening gestort werden, dus na het afsluiten van het boekjaar.
De verkoop van promomateriaal op verschillende gelegenheden leverde €1.165,00 op.
Een aantal vrije giften leverden ons €2.111,00 op.

Inkomsten 2017-2018
€ 29.856,59
Verkoop artikelen
vrije giften
subsidies
Organisaties
peters en meters
cava-verkoop
sponsering organisaties

Casa Ma-Uit
Uitgaven zijn niet alleen wat we nodig hebben om onze werking mogelijk te maken, maar ook wat we
doorstorten naar de Zusters in Bolivia. We houden onze werkingskosten zo laag mogelijk, zodat we
zoveel mogelijk kunnen doorstorten naar de Zusters. Op onze uitdrukkelijke vraag kregen we een
bankbewijs van ontvangst van het geld dat we stortten.
Onze werkingskosten bedroegen dit jaar €535,52 . Dit zijn oa bankkosten, postzegels, verzekering,
overschrijvingskosten…
Daarnaast kochten we voor €131,89 een prachtige banner aan. De aankoop van Cava was goed voor
€5.652,23.
Dit alles gaf als resultaat dat we als gift naar de Zusters het fantastische bedrag van
€15.501,40konden overschrijven. We zijn met de Zusters overeengekomen dat dit bedrag specifiek voor
de werking van de school gebruikt wordt. Met het bedrag dat onze peter en meter werking opleverde
deden we daar nog eens €7.936 bovenop. Dit bedrag gaat naar de dagelijkse werking van het tehuis.

Uitgaven 2017-2018
€ 29.757,04
Bankkosten overschrijvingskosten
Promo (banner)
Verzekeringen
Aankoop verkoopsmateriaal/
kosten marktjes
Aankoop Cava
naar Casa Main (peters, subsidies,
giften)

