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1. Overzicht
Inkomsten*

Uitgaven*

Algemeen
Fondsen

84,967.00

Public relations

Sponsoring

----

Faciliteiten

Donateurs

9,781.00

Ondersteunende medewerkers

Verkoop Benglish Crafts

513.00

Trainingskosten studenten
Stagevergoedingen

Donaties in natura

----

Docenten/trainers/begeleiders
Capaciteitsopbouw/

Subtotaal

95,261.00

Fondsen
Sponsoring
Donateurs
Overige inkomsten
Verkoop Benglish Crafts
Donaties in natura
Subtotaal

Totaal

----

16,578.60
3.345.89
20,866.83
3,032.00
38,252.74
1,500

business development
Organisatiekosten Nederland

Lokaal

1,500.86

Subtotaal

6,460.93
91.537.85

673.68
----

Kosten overig

----

Onvoorziene omstandigheden
Bankkosten

272.25
5,602.82
791.89

1,105.26

Subtotaal

6.666.96

1,687.00

Donaties in natura

1,687.00

3,465
98,726.94

Totaal

99,891.81

* bedragen zijn weergegeven in Euro's
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Kasbalans *
1 Januari 2021

Bankrekening

Benglish Crafts

31 december 2021

3,311.02

4,475.89

0

0

Spaar organisatie kosten

1,512.50

1512.50

Spaar Benglish Crafts

513.78

513. 78

5,337.30

Toegevoegd over 2021

6,502.17

-1,164

*omrekenkoers 1 euro = 96 Bd tk
Bedragen zijn weergegeven in Euro's
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2. toelichting inkomsten

ALGEMENE INKOMSTEN
Fondsen

Door de tijdelijke opheffing van de lockdown in Nederland werd het voor vele
fondsen weer mogelijk fysiek bij elkaar te komen en gelden toe te kennen.
Hierdoor zijn onze inkomsten uit fondsen toegenomen ten opzichte van 2020.
Wij zijn alle fondsen enorm dankbaar voor hun steun. Op verzoek zullen wij ze
echter niet allemaal vermelden.
Stichting del Pozo
Berkhout Stichting
Stichting Julia
Vincentius Stichting
De Johanna Donk Grote Stichting.
Sponsoren

Met deze categorie bedoelen wij éénmalige giften van particulieren gekoppeld
aan een specifieke activiteit, en giften van bedrijven.
Doordat er geen grote evenementen hebben plaatsgevonden is er in 2021 geen
sponsoring ontvangen.
Door de pandemie zijn er geen grote bruiloften gevierd en werden jubilea of
het vieren van bijzondere verjaardagen uitgesteld.
Donateurs

Periodieke giften ontvangen van particulieren, zowel maandelijks als jaarlijks.
De inkomsten uit donateurs zijn in 2021 toegenomen. Dit komt door twee nieuwe
periodieke schenkingen. Door middel van het ondertekenen van een
schenkingscontract zegt een donateur voor een periode van 5 jaar een bepaald
bedrag toe. Dit bedrag kan jaarlijks of maandelijks overgemaakt worden.
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Verkoop Benglish Crafts

Door de totaal onverwachte lockdown in Bangladesh van maart tot
oktober hebben de opgebouwde voorraad niet in Nederland kunnen
afzetten. Een gedeelte is wel lokaal verkocht, tegen lokaal schappelijke
prijzen. Hierdoor is de omzet lager dan verwacht.
Donaties in natura

De donaties in natura bestaan voornamelijk uit onze partnership met de
organisatie Thrive. Al jaren leveren zijn de dagelijks gezonde snacks voor
onze studenten. Sinds de scholen nog steeds officieel gesloten zijn is
deze levering gesloten. De scholen zijn voor een hele korte periode
officieel open geweest in 2021. Tijdens deze peiode werden er weer
dagelijkse gezonde snacks geleverd.
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3. Toelichting uitgaven

ALGEMENE UITGAVEN
De lokalen uitgaven (inclusief huren, salarissen, trainingsmaterialen, etc.) worden
lokaal geadministreerd, gecontroleerd en vastgelegd. Rapportage hierover vind
jaarlijks plaats aan de Penningmeester.
Public relations

De kosten voor promotie zijn in 2021 iets toegenomen. Vanwege de start van de pilot
'Eerste Hulp Responder' hebben we een gerichte promotiecampagne uitgevoerd.
Faciliteiten

De programma's van Vialisa zijn onderverdeeld over 2 locaties. Het Educatiecentrum
in de sloppenwijk Korail en een lokatie in Gulshan waar zowel opleidingen als het
kantoor gevestigd zijn. De kosten van de faciliteiten zijn ondere andere de huur,
electra, internet, onderhoud en service kosten.
Ondersteunende medewerkers

Met deze categorie worden de organisatie ondersteunende mensen bedoeld die niet
direct met de jongeren werken. De programma manager, kantoor assistent en de
schoonmaakster.
Trainers/begeleiders/docenten

Het team van trainers/begeleiders/docenten in Bangladesh bestaat uit 8 mensen. In
tegenstelling tot 2020 hebben we de salarissen van de lokale medewerkers dit jaar
wel volledig betaald, als beloning voor de volledige inzet van de medewerkers tijdens
de lockdown van maart 2021 tot juni 2021. Aangezien bedrijven gedurende deze
periode 50% van hun personeel mochten inzetten hebben wij van deze regeling
gebruik gemaakt en is iedereen in afwisseling aan het werk gebleven.
Gezien de financiele achterstand, opgelopen in 2020, is het salaris van de directeur
nog voor enige tijd gehalveerd gebleven.
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Trainingsmaterialen studenten

Onder trainingmaterialen vallen niet alleen de gebruikelijke pennen,
boeken en schriften, maar ook de kosten voor het bezoeken van onze
medewerkers aan de stage en werkplekken.
Hoewel we ook in 2021 te maken hebben gehad met een lockdowen
hebben we toch een manier gevonden open te blijven. In oktober werd
de lockdown opgeheven waarna we meteen met een nieuw programma
zijn gestart.
Met name door het nieuwe programma Eerste Hulp Responder zijn de
trainingsmaterialen hoger dan het vorig jaar. Er zijn externe
gespecialiseerde trainers ingehuurd zodat de studenten een officieel
erkend certificaat hebben ontvangen.
Ook de tienerclubs werden meer bezocht. Het aantal deelnemers steeg
van gemiddeld 14 naar gemiddeld 21.
Capaciteitsopbouw

Om nieuwe programma’s te ontwikkelen en uit te kunnen voeren is het
belangrijk dat de medewerkers mee ontwikkelen. Zij zijn immers degene
die de programma’s moeten gaan uitvoeren en begeleiden.
In 2021 zijn medewerkers deelgenomen aan een symposium of Sexuele
Gezondheid en Rechten. Ook heeft een medewerker een 3 -daagse
gender training gevolgd, georganiseerd door een internationaal Gender
platform.
Organisatiekosten Nederland

De post Organisatiekosten Nederland omvat onder andere kosten voor
fondsenwerving en de kosten van de bestuursverzekering. Een aantal
kosten van 2020 zijn verwerkt in 2021.
Kosten overig

Door de onverachte tweede lockdown was Thrive niet in staat de
dagelijkse gezonde snacks voor onze studenten te leveren, Wij hebben dit
tijdelijk zelf voor onze rekening genomen.
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4. Resultaten

in 2020

in 2021

Jongeren in gesprek

45

63

1010

Waarvan naar Sociaal
Arbeidsbureau

31

41

815

Waarvan naar Basisopleiding

2

0

394

Waarvan naar Computerlessen

6

8

27

Waarvan naar beroepsopleiding
(intern)

10

12

305

Waarvan naar beroepsopleiding
(extern)

0

0

30

Waarvan naar Bijlessen

6

21

58

Waarvan naar Benglish Crafts

4

7

44

3

5

206

Waarvan doorgestroomd naar
reguliere school

0

0

22

Waarvan naar de opleiding
Eerste Hulp Responder

0

12

12

Crèche

6

0

103

Waarvan naar vaste baan
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www.vialisa.com
vialisa@vialisa.com
Postadres:

Stationsweg 100
1702 AJ Heerhugowaard
Nederland
Bank rekening:

ING Bank (Heerhugowaard)
IBAN: NL95INGB0009552228
Swift / Bic code: INGBNL2A
RSIN / ANBI nummer: 8120.95.261
K.v.K (te Venlo): 12050567

