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Financiële verantwoording over 2019
Ter inleiding
Hierbij verstrekken wij, volgens de voorwaarden die zijn ingevoerd voor instellingen met de ANBI-status:
a) Staat van Baten en Lasten (1 januari – 31 dec. 2019) + toelichting
b) Balans (31 december 2019) + toelichting
c) Financiële prognose voor 2020 + toelichting.
Ter informatie willen wij hier aan toevoegen dat de boekhouding van de SVAG gebaseerd is op de bankafschriften van onze betaalrekening. Alle inkomsten en uitgaven zijn op de bankafschriften terug te vinden en
controleerbaar via daar aan toegevoegde verantwoordingen, declaraties en rekeningen. Er is geen betaalkas
en geen bankpas. Alles loopt via onze betaalrekening die door de bank wordt bijgehouden. Op basis van een
jaarlijkse uitsplitsing van inkomsten en uitgaven zijn de onderstaande overzichten samengesteld.
a) Staat van Baten en Lasten (1 januari – 31 dec. 2019) + toelichting
Inkomsten
donaties (1)
12443,87
legaat
10000,00
subs.-voorschot Erasmus+ WOMAN* 15844,00
terugstorting ToNoWo m.b.t.WOMAN*
50,00
Good Move Grant*
3000,00
lit.verkoop (Handboek)
101,55
lit.verkoop (Engaging Nonviolence) (13) 122,50

*zie onder toelichting: (2)

WOMAN staat voor:
Working On Mastering Adult Nonviolence

__________
41.561,92

Uitgaven
bestuurskosten
282,91 (3)
huurkosten (doc.ruimte in Zwolle)
1805,00 (4)
bankkosten
491,12
kosten secretariaat (kantoorkosten)
560,54 (5)
vergoeding werkzaamh. secretariaat 1350,00 (6)
kosten postbus 288 over 2019
253,50
- Educatie en Studie:
Scholing en Training
759,78 (7)
Deelname training Findhorn door Nina 594,99
ToNoWo-project 2019
6164,01 (2)
Handboek Vredevolle Samenleving
3956,20 (8)
t.b.v. doc.ruimte in Zwolle
385,17 (9)
- Voorlichting:
voorlichting (algemeen)
732,79 (10)
website GK en webblad SVV
229,60 (11)
info-bulletin Geweldloze Kracht
1552,79 (12)
20 ex. boek Engaging Nonviolence
196,00 (13)
- Project-ondersteuning
Bijdr.Museum v.Vrede + Geweldloosh. 100,00
- Diversen:
aanschaf scanner secretariaat
209,00 (14)
aanschaf archiefrek
522,66 (14)
Bart de Ligt-Fonds
264,80 (15)
Bijdrage Vredessymposium 2019
500,00 (16)
Overlijden / Crematie Benno Houweling 307,98 (17)
verschil
21,54 (18)
21.240,38
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Totalen van pag.1:
Kruisposten:
van Bankrekeningen (A)
interest zkl spaarrek. en asn-rek.(B)
beginsaldo (1-1-2019)

41.561,92
4.505,07
46.066,99
13,66
46.080,65
2.314,15
48.394,80

21.240,38
naar Bankrekeningen
naar zakelijke spaarrek. en asn/-rek.
eindsaldo (31-12-2019)

=========

18.374,24
39.614,62
13,66
39.628,28
8.766,52
48.394,80
=========

(A) betreft stortingen tussen ‘betaalrekening’ en ‘zakelijke spaarrekening’
(B) Op 2 jan. 2019 ontvangen rente over 2018:
- Zakelijke Spaarrekening
E 5,07
- ASN-spaarrekening
E 8,59
E 13,66 : begroot voor 2020 E 10,00

Toelichting:
(1) Ontvangen donaties van donateurs.
(2) Sinds 2015 worden bij het Erasmus+ Fonds (ingesteld door de Europese Commissie en in Nederland gecoördineerd
door het ‘Nederlands Jeugdinstituut’ te Utrecht, www.erasmusplus.nl ) door onze organisatie subsidies aangevraagd
voor het Trainingsproject ToNoWo (Towards a Nonviolent World). Erasmus+ is het EU-programma op het gebied
van onderwijs, training, jeugd en sport voor de periode 2014 – 2020 (vastgesteld op 11 dec.2013). Dit vanuit de
gedachte dat onderwijs, training, jeugd en sport een belangrijke bijdrage leveren aan het aanpakken van sociaaleconomische veranderingen, aan de belangrijkste uitdagingen waar Europa de komende jaren mee geconfronteerd
wordt en aan de implementatie van de Europa 2020-strategie voor groei, banen, sociale gelijkheid en sociale inclusie.
In elke lidstaat van de EU is een programma-commissie ingesteld die aanvragen uit dat land in behandeling neemt op
basis van het budget dat zij per jaar daarvoor kunnen gebruiken. In ons land is dat het hierboven vermelde Nederlands
Jeugdinstituut in Utrecht.
De eerste Erasmus+ Training vond plaats van 15 – 28 aug. 2015 in Den Haag. De tweede van 19 – 28 aug. 2016 in
Baexem (Limburg). De derde van 18 – 27 nov. in Academy Newland Park (Engeland). De vierde van 15 – 23 sept.
2017 in Heerlen. De vijfde van 15 – 23 sept.2018 in De Vlierhof te Kleve bij Millingen a/d Rijn. De zesde Training
‘WOMAN’, waarin samengewerkt wordt met een Italiaanse en een Spaanse organisatie, spreidt zich uit over ruim een
jaar van dec.2019 - voorjaar 2021.
Op 5 juni 2019 werd 3000 euro ontvangen van de Good Move-organisatie voor een ‘PeacePower’ training.
(Voor meer informatie hierover zie de website: www.towardsanonviolentworld.org )
Onze organisatie is mede-verantwoordelijk voor een correcte opzet van de training wat het financiële deel betreft
en ontvangt de subsidies welke het beschikbaar stelt aan de coördinator van de ToNoWo-trainingen (Nina
Koevoets). [Van de voorlopige toegekende subsidies wordt 80% aan het begin van de training beschikbaar
gesteld. Na afloop van de training wordt een uitvoerige rapportage en financiële verantwoording ingediend op basis
waarvan bepaald wordt of er nog een financiële aanvulling gegeven wordt op de reeds verstrekte 80%, of dat er van
de 80% een deel teruggestort moet worden. De vergoeding voor de trainers bedraagt eveneens 80%, met een aanvulling van 20%, of een deel daarvan als daar, na de eindrapportage van Erasmus+ en de eindafrekening van onze
organisatie, financieel de ruimte voor is. [ Onze organisatie, de SVAG, ontvangt geen vergoeding voor de
begeleiding van de, via Erasmus+ gefinancierde, trainingsprogramma’s. ]
(2) Onze organisatie ontving de volgende Erasmus+-subsidies in 2019:
- subsidie-voorschot ToNoWo: E 15.844,00 euro m.b.t. training WOMAN* (dec.2019 – voorjaar 2021)
*Working On Mastering Adult Nonviolence

- een door de trainster teveel ontvangen bedrag van E 50 werd door haar teruggestort. (Op 9 dec.2019.)
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- subsidie-voorschot van GoodMove: 3000 euro.
De uitgaven m.b.t. dit project waren in 2019:
- m.b.t. in 2019 gemaakte uitgaven: E 6914,42 zie pag.7 .
(3) Bestuurskosten E 264,91. Omdat we steeds meer via email doen en minder vaak samen hoeven te komen
kunnen we de bestuurskosten laag houden. Bovendien declareren bestuursleden zelden iets en worden er ook geen
vacatievergoedingen gegeven. Het betreft kleine bedragen aan reiskosten, telefoon/internet/printer, porti-kosten.
(4) Dit betreft de grote ruimte in Zwolle die we, voor €125,- per maand (voorjaar 2019) en €155,- (najaar

2019) per maand, in Zwolle huren voor de opslag van ons archief, de publicaties en van de bibliotheek.
(5) SVAG-secretariaat E 560,54: o.a. toner E 136,67; inventarisverzekering kantoor Boxtel E 71,09; tabbladen en
toner E 202,06; herstel emailadressen computer E 65,00.
(6) Vergoeding werkzaamheden secretariaat: vrijwilligersonkostenvergoeding secretariaat: 40 weken x 8 uur
per week = 3 kwartalen x E 350,- + 1 kwartaal E 300,- = € 1350,00.
(7) Ten behoeve van Scholing en Training: E 449,05 o.a. Airbnb 2 pesonen 3 nachten E 301,92; maaltijden
E 69,07; trein- en buskosten E 78,06. Betreft bezoek van Canadese trainster aan Nederland.
(8) Handboek: gemaakte kosten in 2019 t.b.v. voor- en najaarseditie’s van het losbladige Handboek Geweldloze
Kracht voor een Vredevolle Samenleving:
betreft o.a. samenstelling, drukken, sorteren en ponsen, verzenden nieuwe Handboekbladen o.a.
voorjaar; verzendkosten € 321,51; 2 weken werken aan Handboek in chalet te Mierlo R 427,-; kosten internet en
telefoon E 123,-; aankoop ringbanden; € 223,32; aankoop boeken E 120,47; bureau-kosten + publicaties E 140,58;
€ 304,00 lay-out voorjaar; € 399,30 drukken bladen voorjaar; € 257,73 verzending voorjaars-editie. T.b.v. najaarseditie + 2 x 26 pag. op website zetten; (Handboek-introductie-brochures in NL + Engels*) € 297,72 t.b.v. reisk.,
tel., porti, publicaties, harde schijf); lay-out: € 841,-; print- en bindkosten € 145,20 + idem € 72,60; verzending
introductie-brochures € 113,10. M.b.t. 2019: bijdrage uit Reserveringsfonds t.b.v. Handboek-introductiebrochures € 420,50.
(*Opm.: in verband met de uitgave van de Handboek-introductie-brochures in NL + Engels, en de publicatie van
de eerste 26 pag. in NL + Engels op onze website, ontbrak de tijd om nieuwe handboekbladen te schrijven.)
(9) Documentatie-ruimte Zwolle: archief d.d. 3 juni 2019 van Boxtel naar Zwolle gebracht met gehuurde bestelbus
+ 12 uur hulp: € 265,17 + € 120,00.
(10) M.b.t. voorlichting: o.a. jaarbijdrage m.b.t. blad De Linker Wang € 30,-; VvV-blad € 40,-; PAX: € 85,00
totaal; tel./buro/porti-kosten € 49,00 + € 75,09 + € 95,38; deelname aan Vredessymposium € 35,40 en aan
Erasmuslezing € 15,10; div. aan reiskosten € 19,64; aankoop publicatie € 27,48; aankoop documentaire € 27,70;
kopieerwerk € 49,25; verkoop trainingsboek + div.porti .€ 73,85
(11) Kosten m.b.t. website GK (Geweldloze Kracht) en webblad SVV (Samen voor Vrede): o.a. de jaarlijkse
kosten voor verlenging van de domeinnamen: € ? ; USB-sticks € 33,65; werkzaamheden webmaster 2 x € 54,45;
reis/tel./kopieerkosten €41,05 + € 25,-; + € 21,- .
(12) Najaars- en Voorjaarseditie van (gratis 4 blz.) Info-Bulletin Geweldloze Kracht t.b.v. de donateurs: o.a.
€ 200,- + € 257,73 verzendkosten voorjaarsnr. en najaarsnr. 2019; tel.,internet, bureau-artikelen, kopiëren, porti
€ 117,85 + 144,71; € 76,00 vormgeving door extern buro; € 152,00 drukkerij; € 272,25 + 272,25; fin.brief 500 x
dubbelzijdig € 43,-.

(13) Aankoop 20 ex. van het boek Engaging Nonviolence* (E 196,00) (*waaraan onze trainster Nina
Koevoets intensief heeft meegewerkt). Inkomsten uit verkoop: E 122,50. (Tot 18 mei 2020 nog 5 ex.
f. 22,50 verkocht.)
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(14) Aanschaf van Epson scanner t.b.v. de uitgave van onze publicaties, voor trainingsmateriaal en voor
bestuursstukken.
Aanschaf van een solide rek t.b.v. de opslag van dokumentatie- en archiefmateriaal.
(15) Bart de Ligt-Fonds, jaarlijkse bijdrage van 50% van de postbushuur: E 126,75 (begin 2019 gedeklareerde kosten m.b.t. 2019) + E 126,75 (najaar 2019 gedeklareerde kosten over 2020). (Dit wordt jaarlijks in
november door PostNL gefactureerd.) + E 11,30 betreffende secretariaatskosten.
(16) Door de SVAG toegezegde bijdrage aan het jaarlijkse landelijke Vredessymposium.
(17) Naar aanleiding van het overlijden van ons bestuurslid Benno Houweling, die als vrijwilliger 50 jaar
actief geweest is zijn voorzitter Hans Feddema, secretaris Wim Robben en bestuurslid Henk bij de Weg
naar de crematie in Gouda geweest. Vanwege de fysieke situatie van Hans heeft een kennis van haar
(die in Almere woont) hem met haar auto in Leiden opgehaald en na de crematie weer thuisgebracht.
Hiervoor hebben wij haar E 100 vergoed.(d.d. 7 aug.2019) Verder is er die dag E 37,51 aan reiskosten
gemaakt + E 13,20 voor consumpties.
In het weekend van 12/13 okt. 2019 het omvangrijke archief van de stichting bij de echtgenote van
Benno opgehaald, die dit onder zijn beheer had. Kosten: huur-auto E 123,99 + E 33,28 benzine.
(18) Er is een onverklaarbaar verschil van € 21,54. Het totaal van de uitgaven (incl.eindsaldo) was € 21,54
lager dan het totaal van de inkomsten (incl.beginsaldo).
-0–0–0–0–0–0–

debet/activa (bezittingen)
ING Bankrekening
Zakelijke Spaarrekening
ASN Bank
Bibliotheek (1)
Voorraad publicaties (2)

Balanstotaal

b) Balans (31 december 2019) + toelichting
(verplichtingen) credit/passiva
8766,52
31000,00
8500,00
500,00
500,00

_________
49.266,52
========

Restant Reserveringsregeling (3)
8476,25
Gandhi Vredesfonds (4)
941,58
Handboek Voortgangsbudget (5)
3836,77
Reserv.Bibliotheek/Publicaties (6) 1000,00
Nog te betalen t.b.v. ToNoWo (7) 13.644,00
Nog te betalen t.b.v. Good Move (7) 620,90
Reserve (saldo)
20.747,02
________
Balanstotaal
49.266,52
========

Toelichting:
(1)In haar documentatie-ruimte te Zwolle heeft de SVAG een bibliotheek met ongeveer 1000 boeken gericht
op aspecten van actieve geweldloosheid en geweldloze weerbaarheid. Het is moeilijk in te schatten wat de
bibliotheek op zal brengen als die weg zou moeten. Waarschijnlijk zullen we al tevreden moeten zijn als er
een goede bestemming voor gevonden zal kunnen worden. (Zie ook 6.)
(2) In haar documentatie-ruimte te Zwolle heeft de SVAG nog een voorraad van enkele duizenden
publicaties liggen (vooral veel kleine brochures) uit de periode dat er veel belangstelling voor was (1980 –
1990). Incidenteel wordt er nog wel wat verkocht, maar het is de vraag of de restant-voorraad wat op zal
brengen als alles weg zou moeten. (Zie ook 6.)
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(3) Tot 31 december 2003 liep de oude pensioenverzekering voor onze werknemer ten bedrage van
12 x € 175,95 = € 2111,40 per jaar. Deze viel onder een regeling op basis van het feit dat in het verleden
(vanaf 1 september 1980) nooit in een pensioenregeling door de SVAG was voorzien, maar welke op 15
maart 1995 aangegaan werd, waarbij over de resterende jaren een verdubbeling in relatie tot het dan geldende
loon als vast bedrag per jaar ingelegd kon worden. Op 1 januari 2004 is deze regeling echter komen te
vervallen. In de nieuwe pensioenregeling wordt door de overheid jaarlijks bepaald welk percentage van het
loon naar de pensioenverzekering gaat.
Het pensioengat van € 1078,56 per jaar, dat voor onze medewerker hierdoor ontstond, werd gecompenseerd
via een (jaarlijks te reserveren) overeen te komen periodieke uitbetaling na het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd (najaar 2014), óf andere door het bestuur, in overleg met onze medewerker, te bepalen
vormen van vereffening (bijvoorbeeld trainings-, studie-, publicitaire- of bijscholings-activiteiten) mits in het
kader van het streven van onze organisatie en niet voor privé-doeleinden. Het heeft dus de opzet van een
‘Reserveringsregeling’. Over de periode 2004 t/m 2014 werd in totaal €11.472,02 opgebouwd (zie de
‘Financiële Verantwoording over 2014’). Dit werd in 2016 verminderd met € 1000,- t.b.v. vrijwilligersonkostenvergoeding secretariaat (37 weken x 6 uur per week x € 4,50 = € 1000) + € 1060,50 t.b.v. deelname
aan een trainingsweek = €11.472,02 - € 2060,50 = € 9411,52.
Met betrekking tot 2017 in mindering: publicaties € 60,93 (het boekje ‘Jihad van de Liefde’ om aan
belangstellenden te geven) + deelname aan trainingsweek € 79,40 / en deelname m.b.t. conferentie over
bijna doodervaringen in relatie tot persoonlijke inzet voor vredeswerk € 149,44 (zie 7 op pag.3) + bijdrage
in kosten Handboek i.v.m.week in Mierlo € 225,00 (zie 8 op pag.3) = € 514,77 (d.d. 12 april 2018).
M.b.t. 2019: bijdrage uit Reserveringsfonds t.b.v. Handboek-introductie-brochures € 420,50.
Nieuw saldo: € 8896,75 - € 420,50 = € 8476,25.
(4) Het Gandhi Vredesfonds is ontstaan uit het batig saldo van het Gandhi Vredescentrum Nederland, bij de
opheffing in 2007. Activiteiten gericht op Gandhi of de Gandhiaanse Beweging worden hieruit gefinancierd.
(5) Reserve van het ‘Handboek-Voortgangsbudget’ dat in 2009 en 2010 bijeengebracht is om de kosten van
de uitgave van het ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving’ te kunnen financieren.
Het huidige budget wordt gereserveerd voor een professionele controle van de Engelse vertaling van de
Handboekpagina’s en de werkzaamheden voor het op de Nederlandse en Engelse website zetten.
(6) Reservering m.b.t. activa Bibliotheek/Publicaties, indien daaruit geen inkomsten zouden komen.
(7) Voor de ToNoWo-training van sept.2018 is afgesproken dat de trainers nog een nabetaling van 20%
krijgen als de aangevraagde subsidie akkoord bevonden wordt. Dit betrof een totaalbedrag van € 1260,00
(€ 230 aan Christina de Angela; € 230 aan Mark Armstrong; € 800 aan Nina Koevoets.
Op basis van de eindafrekening en goedkeuring van de training en de daarvoor toegekende subsidie, moet aan het
Erasmus-project teruggestort worden: € 258,00. Totaal € 1518,00. Aan de SVAG moet m.b.t. uitgaven voor
materiaal- en organisatie-kosten in 2018 € 220,42 terugbetaald worden. Dit bedrag is in 2018 verrekend met de
ontvangen inkomsten voor de gehouden ToNoWo-training.

Nog te betalen t.b.v. ToNoWo (7) Ontvangen m.b.t. Erasmus+-training: E 15.844,00 – E 2.200* =
E 13.644,00 (*in 2019 E 1000 + E 600 + E 600).
Nog te betalen t.b.v. Good Move (7) Ontvangen m.b.t. Good Move: E 3.000 – E 2379,10* = E 620,90
(*in 2019 E 1000 + E 10000 + E 379,10).
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c) Financiële prognose voor 2020 + toelichting.
BEGROTING voor 2020
Inkomsten
Donaties
Interest

12490,00
10,00

________

Uitgaven
Bestuurskosten
250,00
Huurkosten ruimte Zwolle (12x155) 1860,00
Kantoorkosten
400,00
Vergoeding secretariaatsmedewerker 1400,00
Bankkosten
500,00
- Educatie en Studie:
Scholing en training
500,00
Handboek Vredevolle Samenleving
2800,00
Studie /ontmoetingsbijeenkomsten
500,00
EPAG Doc.ruimte Zwolle
250,00
- Voorlichting:
Voorlichting (algemeen)
500,00
Info-bulletin Geweldloze Kracht
1500,00
Website GK en webblad SVV
500,00
Reservering boek 50 jaar SVAG
1000,00
- Project-ondersteuning
Ondersteuningsbijdragen
500,00
Saldo
540,00
_________

12.500,00
========

12.500,00
=======

Toelichting:
De begroting wordt door ons mede bepaald op basis van de Staat van Baten en Lasten van het afgelopen jaar.
De prognose voor 2020 is dat de inkomsten gelijk zullen blijven.
De vrijwilligersonkostenvergoeding voor onze secretariaatsmedewerker blijft € 1400,00 (40 weken x 8 uur
€ 35 per week, ofwel 4 x € 350,00 per kwartaal).

Een vernieuwing van onze website Geweldloze Kracht, waar het webblad Samen voor Vrede deel van
uitmaakt, heeft in 2019 plaatsgevonden. In 2020 zullen nog enkele aanvullende verbeteringen plaatsvinden. .
Het streven is om in 2020 de basisversie van het Handboek Vredevolle Samenleving klaar te hebben en
een belangrijk deel daarvan op onze website te zetten. Voor de uitgave van een boek over het werk,
gedurende de afgelopen 50 jaar, van onze organisatie is een bedrag van € 1000 gereserveerd.
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Betreft: Trainingsprojecten van Nina Koevoets in 2019.

Boxtel, 28 mei 2020

Overzicht Uitgaven en Inkomsten m.b.t. ToNoWo-trainingen
Periode: 1 jan.2019 – 31 dec.2019
Uitgaven:
18 jan. terugstorting aan Erasmus+ i.v.m. teveel ontvangen m.b.t.
Active Nonviolence: Peace begins with you(th)
258,00 (*)
26 jan. kosten gemaakt door SVAG i.v.m. gebruik computer (5 mnd.),
Porti-kosten, copy shop m.b.t. training sept.2019, folders + kaart
(kleurendruk) met b.t. het boek ‘Engaging Nonviolence’, totaal:
155,42 (*)
15 mrt. storting aan Angelis Christina i.v.m. restbetaling van 20% i.v.m.
ToNoWo-Training , sept. 2018, Vlierhof
230,00 (-)
15 mrt. storting aan David Armstrong i.v.m. restbetaling van 20% i.v.m.
ToNoWo-Training , sept. 2018, Vlierhof
230,00 (-)
18 apr. storting aan Nina Koevoets i.v.m. restbetaling 20% i.v.m. ToNoWoTraining , sept. 2018, Vlierhof (1ste deel)
400,00 (+)
8 juni storting aan Nina Koevoets, deel bijdrage van Good Move i.v.m. Good
Move-training Peace Power in Thessaloniki Griekenl. (1ste deel)
1.000,00 (+)
8 juni Deelname, van Nina, aan Training Peace in Action te Findhorn
in Schotland, 14-20 juni 2019
594,99 (*)
10 juni storting aan Nina Koevoets i.v.m. restbetaling i.v.m
ToNoWo-Training , sept. 2018, Vlierhof (2e deel)
400,00 (+)
10 juni storting aan Nina Koevoets i.v.m. uitgaven i.v.m
ToNoWo-Training , sept. 2018, Vlierhof
23,91 (+)
14 juni tel./website/internet/bureau-kosten door SVAG t.b.v. ToNoWo
43,00 (*)
22 nov. 2 vliegtickets i.v.m. trainingsproject WOMAN (*)
600,00
(*) Working On Mastering Adult Nonviolence
29 nov. storting aan Nina Koevoets, deel bijdrage van Good Move i.v.m.
Good Move-training Peace Power in Thessaloniki Griekenl. (2e deel) 1.000,00 (+)
29 nov. voorschot nog te maken kosten i.v.m. trainingsproject WOMAN
600,00
24 dec. vergoeding trainerswerk i.v.m. trainingsproject WOMAN
1.000,00 (+)
24 dec. kosten door Nina gemaakt i.v.m.training m.b.t. Good Move
379,10
Totaal aan uitgaven
6914,42
=====
(*) bijdragen in 2019 door SVAG: E 1051,41
(+) vergoedingen in 2019 van trainingswerk m.b.t. Nina: E 3800,(-) vergoedingen in 2019 van andere trainers: E 460,00
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Inkomsten m.b.t. Erasmus+-trainingen:
6 dec. ontvangen in 2019, van Petit Pas i.v.m. Erasmus+ trainingsproject
WOMAN 1st Pre-financing 80%
Totaal aan uitgaven in 2019
Restant te besteden t.b.v. WOMAN-training (*) in 2020 en 2021:
(*) Working On Mastering Adult Nonviolence

15.844,00
2.200,00
13.644,00
=====

Betalingen aan Nina in 2019 m.b.t. Erasmus+-trainingen:
Betalingen aan Nina in 2019 voor trainingswerk Erasmus+ (*t.b.v.belasting-aangifte):
18 apr. storting aan Nina Koevoets i.v.m. restbetaling 20% i.v.m. ToNoWoTraining , sept. 2018, Vlierhof (1ste deel)
400,00 (+)
10 juni storting aan Nina Koevoets i.v.m. restbetaling i.v.m
ToNoWo-Training , sept. 2018, Vlierhof (2e deel)
400,00 (+)
24 dec. vergoeding trainerswerk i.v.m. trainingsproject WOMAN
1.000,00 (+)
Subtotaal
1.800,00*
22 nov. 2 vliegtickets i.v.m. trainingsproject WOMAN
600,00
29 nov. voorschot nog te maken kosten i.v.m. trainingsproject WOMAN (*)
600,00
(*) Working On Mastering Adult Nonviolence
Totaal 3000,00
Betalingen aan Nina in 2019 m.b.t. Good Move-training:
Betalingen aan Nina in 2019 voor Good Move-training (*t.b.v.belasting-aangifte):
8 juni storting aan Nina Koevoets, deel bijdrage van Good Move i.v.m. Good
Move-training Peace Power in Thessaloniki Griekenl. (1ste deel)
1.000,00 (+)
29 nov. storting aan Nina Koevoets, deel bijdrage van Good Move i.v.m.
Good Move-training Peace Power in Thessaloniki Griekenl. (2e deel) 1.000,00 (+)
Subtotaal
2.000,00*
24 dec. kosten door Nina gemaakt i.v.m.training m.b.t. Good Move
379,10
Totaal
2.379,10
=====
Bijdrage Good Move E 3000,- - E 2379,10 = E 620,90 restant over
Totaal Belasting-aangifte over 2019: Erasmus+ E 1800,- + Good Move E 2000,- = E 3800,-

Inkomsten 2019 m.b.t. Good Move-training en Erasmus+ training WOMAN:
5 juni ontvangen t.b.v. training door Nina, een bijdrage van Good Move
i.v.m. Good Move-training Peace Power in Thessaloniki Griekenland 3.000,00
6 dec. ontvangen,van Petit Pas i.v.m. Erasmus+ trainingsproject WOMAN (*)
(*) Working On Mastering Adult Nonviolence
1st Pre-financing 80% 15.844,00
9 dec. terugstorting door Nina i.v.m. trainingsproject WOMAN m.b.t.
Kick-off meeting Santander
50,00
Totaal aan inkomsten

18.894,00
=====
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