
 

 

Jaarrekening CBR Effata 2020 
 

     

Vermogen 01-01-2020    
Betaalrekening  25.420,73   
Spaarrekening  123.190,88   
 Totaal:  € 148.611,61  

     
Inkomsten    
Giften, algemeen  19.215,00   
Giften, onderhoud projectbegeleider  11.222,20   
Steun vanuit donoren & stichtingen  37.725,00   
Steun vanuit kerken & verenigingen  4.895,71   
Automatische incasso  7.275,00   
Rente spaarrekening  9,53   

 Totaal in:  + € 80.342,44  

     
Uitgaven     
Overmaking naar projecten: 
-Inclusive Secondary School ‘Berea’  38.870,00   
-Trainingscentrum  16.969,42   

-Algemeen onderhoud  11.250,00   

-R.B.C. Effata Guinea-Bissau  10.000,00   
-AIDS Ministry  10.000,00   
-Overig (o.a. Vocational unit)  6.000,00   
Salaris projectbegeleider  12.760,42   

Ondersteuning projectbegeleider  6.992,11   
Reiskosten projectbegeleider  1.051,38   
Bankkosten  272,22   
Bestuurskosten  100,19   

 Totaal uit:  - €114.265,74  

     
Vermogen 31-12-2020    
Betaalrekening  31.487,90   
Spaarrekening  83.200,41   
     

 Totaal:  Berekend Werkelijk 

   € 114.688,31 € 114.688,31 

 

  



 

Financieel Jaarverslag 2020 
 
In 2020 ontving CBR Effata in totaal € 80.342,44 aan steun via diverse wegen. Ruim een derde 
(38%) kwam binnen als particuliere giften en 53% was afkomstig van stichtingen, verenigingen 
en kerken. Een klein deel (9%) kwam binnen via automatische incasso. De lopende projecten 
in Nigeria zijn de Inclusive Secondary School ‘Berea’ en AIDS Ministry. In Guinea-Bissau gaat 
het om het community-based rehabilitation programma (R.B.C.). Het project ‘De Gevulde 
Waterkruik’ loopt in beide landen. In Nigeria is een nieuw project gestart, namelijk het 
oprichten van een trainingsprogramma community-interventies en inclusiviteit met en voor 
jongeren met een communicatieve beperking. In het voorjaar van 2020 is een trainingslokaal 
en een guesthouse gebouwd waar deelnemers kunnen overnachten. Zodoende kunnen 
cursisten op locatie verblijven voor optimale integratie met de community, de werkers en de 
programma’s. Tevens is een trainingsmodule ontwikkeld en gedrukt.  
 
2020 was ook voor CBR Effata een bijzonder jaar vanwege het coronavirus. De 
projectbegeleider was vanwege alle reisbeperkingen niet in staat om naar Guinee Bissau of 
Nederland te reizen en was daarom gedurende het hele jaar in Nigeria. Dat bracht het 
voordeel met zich mee dat hij in staat was om de bouw van het trainingscentrum en 
guesthouse te begeleiden. Daarnaast was er gelegenheid om groot onderhoud te verrichten. 
Deze kosten zijn terug te vinden onder de uitgaven aan het Trainingscentrum en Algemeen 
onderhoud. Helaas was het door de reisbeperkingen nog niet mogelijk om cursisten te 
ontvangen voor het trainingsprogramma.  
 
Naast de uitgaven aan de projecten waren er uitgaven vanwege de ondersteuning van de 
projectbegeleider die de projecten in Nigeria en Guinea-Bissau aanstuurt, bankkosten en de 
kosten die door het bestuur in Nederland zijn gemaakt.  
 
In het jaar 2019 nam het vermogen van CBR Effata toe. Zoals al in eerdere jaarverslagen 
beschreven is het de bedoeling dat het vermogen van CBR Effata in de komende jaren 
grotendeels wordt afgebouwd. Dat er in 2020 meer uitgaven dan inkomsten waren was 
volgens de begroting.   
 
 


