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I. Jaaroverzicht 2020 
 
1. BEGROTINGSZAKEN 

• All 4 One Transforming Media | De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft de 
geplande reis voor het filmen in Nepal tot op heden verstoord. Het script is zover mogelijk op 
afstand afgerond, maar de huidige internationale onzekerheid geeft geen mogelijkheid om op 
dit moment een reis naar Nepal te ondernemen voor het werk in het veld. De benaderde 
producer heeft inmiddels een andere film aangenomen en daarom zal contact onderhouden 
moeten worden met de lokale partners om iedereen warm te houden totdat er weer 
reismogelijkheden en –zekerheden zijn. 

• All4Nepal | Plannen tot kind sponsoring zijn voor nu niet realiseerbaar gebleken en dit jaar 
hebben zich geen projectmatige gelegenheden voorgedaan. De situatie in het weeshuis in 
Dadhing Besi is vooralsnog stabiel, zelfs nu de gezondheidssituatie in Nepal landelijk voor 
strenge lock-downs zorgt en voedselprijzen mogelijk instabiel zullen worden. Met de 
opgebouwde fondsen voor wees- en straatkinderen mag er een bijdrage verwacht worden 
indien de situatie hierom vraagt. 

 
2. ORGANISATIE 

a. Bestuurswisselingen 
Geen. 

b. Bestuursvacature(s) 
Zowel Benaiah Hesseling als Jurrian Fahner hebben aangegeven hun bestuursfuncties tot 
een einde te willen brengen. Matthijs Vroegindeweij zal mogelijkheden onderzoeken of en in 
welke vorm de stichting een voortzetting kan vinden. 
 

3. STRATEGIE 
a. All 4 Nepal 

• Er blijft maandelijks contact met Man Bahadur Tamang om te zien hoe de situatie zich in 
Dadhing Besi ontwikkeld. 
 

b. All 4 Transforming Media  
• Contacten worden warm gehouden door geregelde gesprekken en waar nodig wordt het 

geschreven script aan nieuwe veranderde situaties aangepast. 
 
 

II. Aandachtspunten en activiteiten 2021 
 

Projectactiviteiten | Transforming Media  
• De hoop is dat een reis om te gaan filmen in Nepal eind 2021 mogelijk zal zijn. 
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III. Financielë jaarrekening 
 
 

Balans 31-12-2020  31-12-2019 
•  Spaarrekening € 16.890  € 16.890 
•  Bankrekening € 5.126  € 4.622 
Totaal activa € 22.016  € 21.512 

 
•  Eigen vermogen – reserve € 22.016  € 21.512 
•  Te betalen posten € 0  € 0 
Totaal passiva € 22.016  € 21.512 

 
Winst- en verliesrekening  2020   2019 
•  Ontvangen bijdrage voor projecten € 3.699  € 4.534 
•  Interest baten € 0  € 0 
•  Totaal inkomsten € 3.699  € 4.534 
•  Kosten op projecten € 3.021  € 2.505 
•  Bankkosten € 174  €  204 
WINST (VERLIES) € 504  € 1.825 

 
 
TOELICHTING 
 
Algemeen 
De stichting is opgericht op 12 februari 2001 en heeft als doel om samen de handen in een te slaan 
om het verschil te maken voor kansarme mensen in kansarme gebieden—desnoods voor één 
persoon in nood. 
 
Waarderingsgrondslagen 
Activa en passiva  zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 
Reserve 
 

Mutaties reserve  2020   2019 
•  Saldo begin boekjaar € 21.512  € 19.687 
•  Nettowinst over het boekjaar € 504  € 1.825 
•  Reserve per einde boekjaar € 22.016  € 21.512 

 
De reserve wordt verdeeld over de verschillende projecten binnen All 4 One. Dit gebeurt op basis van 
de omschrijving die een donateur meegeeft. Indien de omschrijving niet overeenkomt met een van de 
projecten, wordt het bedrag toegekend aan de algemene reserve. 
 
Deze algemene reserve zal naar inzicht van het bestuur worden toegekend, geheel in 
overeenstemming met de doelstelling van de stichting.  
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IV. Staat van baten & lasten 
 

2020 BEGINSALDO 
per 01-01-19 

 ONTVANGSTEN  UITGAVEN  EINDSALDO 
per 31-12-19 

 
Algemeen 1 € 8.905,83  € 1.519,00  €   € 9.123,89 

•  Bankkosten       € 174,00    

•  Rente inkomsten    € 0       

 
All 4 Nepal            

•  Wees- en straatkinderen € 9.583,88  €   €   € 9.583,88 
 

All 4 Transforming Media            

•  Filmproject 1 € 3.022,00  € 2180,00  € 3.021,00  € 2.181,00 
 
TOTAAL € 21.511,71  € 3.699,00  € 3.195,00  € 22.015,71 

 
Banksaldi            
Saldo Spaarrekening All4One € 16.889,66  € 0  €   € 16.889,66 
Saldo Bankrekening All4One € 4.622,05  € 3.699,00  € 3.195,00  € 5.126,05 
 
 
Opmerkingen: Geen. 
 

•  


