Jaarverslag
Casa Maín Vlaanderen VZW
Werkjaar 2019-2020
VOORWOORD
Ons 7de werkjaar als VZW Casa Maín zit erop. Het was een moeilijk jaar. Wij waren met veel

enthousiasme gestart. De Cava verkoop was weeral een groot succes. En toen kwam COVID-19.
Al onze geplande activiteiten moesten afgelast worden.

Door een administratief probleem met de overheid konden we voor het aanslagjaar 2020 geen
fiscale attesten afleveren. Bedankt voor ieders begrip daarvoor. Voor de volgende 2 jaar kan
iedereen weer rekenen op een fiscaal attest.

We zijn dit jaar op zoek geweest naar versterking voor ons bestuur. Vanaf september ’20 is onze
VZW aangevuld met een nieuw bestuurslid en enkel nieuwe werkende leden.

Voor nieuws uit Casa Maín verwijzen we graag naar de nieuwsbrief van mei 2020, te vinden op onze
site www.casamain.be.

Surf regelmatig naar onze website en FaceBook pagina, die momenteel een grondige facelift
ondergaan.

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 €7.433
Kadootjes voor de metekindjes: €365

Subsidie Gemeente Aalter en de missiebond: €500
Subsidie Gemeente Oostkamp: €2429,17

Sponsering missieactie Kinderland Kortrijk: €613,73
Music for Life: €638,24

VZW Herbronnen: €3.500
Vrije giften: €2.072

Cava verkoop: €10.105

Standenverkoop: €359
Totaal bedrag van ontvangsten is dus €28.015,14

inkomsten 2019-2020
€ 28015,14

Verkoop artikelen
vrije giften
subsidies
Organisaties
peters en meters
cava-verkoop

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.
Aankoop Cava: €7,946,64
Aankoop verkoopsmateriaal: €500
Overschijvingskosten: €63,19
Bankkosten: €26

Verzekeringen: €60,39
Bureaumateriaal: €29,15
Promomateriaal: €32,61

Giften aan de zusters: €11.411,50

Van peters en meters naar Casa Maín: €7.433
Kadootjes voor de metekindjes: €365
Totaal bedrag van uitgaven: €27.867,48

uitgaven 2019-2020
€ 27.867,48
Bankkosten overschrijvingskosten
Postzegels, inkt ea
Verzekeringen
Promo

BEDANKEN
Hierbij willen we iedere royale schenker en sympathisant van Casa Maín nogmaals uitdrukkelijk
bedanken.

