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I. Jaaroverzicht 2020

1. BEGROTINGSZAKEN

• All 4 One Transforming Media | In verband met de aanhoudende reisberperkingen en strenge eisen omtrent 
corona is het filmwerk voor de aanstaande transformatie film die André Barbosa voor zijn rekening neemt 
verder uitgesteld. Tegen het einde van 2021 lijken er mogelijkheden voor een reis in het voorjaar van 2022. De 
geïnvesteerde tijd in verdere scriptuitwerkingen en het onderhoud van contacten is door All4One voor haar 
rekening genomen.

• All4Nepal | Na enige peilingen naar de situatie in het weeshuis in Dadhing Besi blijkt er voor de 
wintermaanden de wens te zijn om de eerder door een storm verloren gegane zonnecollector te vervangen. 
Dit eenmalige project past goed bij de visie en zal door All4One bekostigd worden. Daarnaast is er dit jaar 
contact ontstaan met Joanna Schmit van de Duitse Stichting Amro E.V. die ook het Weeshuis van Man 
ondersteund en zo kan beter gecoördineerd worden over waar er steun daadwerkelijk nodig is. Daarbij de 
regenachtige wintermaanden om meer vervoer vragen, is er ook bijdrage gedaan voor de bekostiging hiervan.

2. ORGANISATIE

a. Bestuurswisselingen
In de zomer en het najaar van 2021 is er extra tijd besteed aan gesprekken met mogelijke kandidaten om de 
bestuursfuncties te vervullen. De door Matthijs voorgestelde personen Natasja Marek en Harm van Noort 
hebben eind December kennis gemaakt met het zittende bestuur en zullen in de eerste maanden van 2022 de 
bestuursfuncties van Benaiah en Jurrian overnemen.

b. Bestuursvacature(s)
Gezien de aankomende bestuurswisseling zijn er op dit moment geen open vacatures.

3. STRATEGIE

a. All 4 Nepal
• Er blijft nauw contact met Man Bahadur Tamang en Joanna Schmit om te zien hoe de situatie zich in 

Dadhing Besi ontwikkeld en wat All4One hierin kan betekenen.
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 2022

a. Projectactiviteiten | Transforming Media 
• De hoop is dat een reis om te gaan filmen in Nepal het voorjaar van 2022 mogelijk zal zijn.
• Via Transforming Media is het Project van Apple of Gods Eye in Nepal aangedragen en dit zal in 2022 

verder onderzocht worden als mogelijk sponsorproject.

b. Projectactiviteiten | All 4 Nepal
• Vanuit het contact met Joanna Schmit (Stichting Amro E.V.) is er de mogelijkheid om de website van 

Living Faith Orphanage ook naar het Nederlands te vertalen. Matthijs hoopt dit in het voorjaar van 2002 te 
doen.
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III. Financielë jaarrekening

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.

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. 

Balans 31-12-2020 31-12-2021

•  Spaarrekening € 16.890 € 16.890

•  Bankrekening € 5.126 € 1671

Totaal activa € 22.016 € 18.561

•  Eigen vermogen – reserve € 22.016 € 18.561

•  Te betalen posten € 0 € 0

Totaal passiva € 22.016 € 18.561

Winst- en verliesrekening 2020 2021

•  Ontvangen bijdrage voor projecten € 3.699 € 3.541

•  Interest baten € 0 € 0

•  Totaal inkomsten € 3.699 € 3.541

•  Kosten op projecten € 3.021 € 6.749

•  Bankkosten € 174 €  248

WINST (VERLIES) € 504 € 3.455

Mutaties reserves 2020 2021

•  Saldo begin boekjaar € 21.512 € 22.016

•  Nettowinst over het boekjaar € 504 € 3.455

•  Reserve per einde boekjaar € 22.016 € 18.561
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IV. Staat van baten & lasten

•

2.021 BEGINSALDO
per 01-01-‘21 ONTVANGSTEN UITGAVEN

EINDSALDO
per 31-12-‘21

Algemeen 1 € 10.250 € 1.386 € 0 € 8.859

•  Bankkosten € 248

•  Rente inkomsten € 0

•  Nepal Zonnecollector € 2.530

All 4 Nepal

•  Wees- en straatkinderen € 9.584 € € € 9.584

All 4 Transforming Media

•  Filmproject € 2.182 € 2.155 € 4.218 € 118

TOTAAL € 22.016 € 3.541 € 6.997 € 18.561

Banksaldi

Saldo Spaarrekening 
All4One € 16.890 € 0 € 0 € 16.890

Saldo Bankrekening All4One € 5.126 € 3.541 € 6.997 € 1.671
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