
Jaarrekening Lideke Wery Foundation 2020

Winst- en verliesrekening Lideke Wery Foundation

Inkomsten 2020 2019
Donaties bedrijven 7,655.00€        25,216.67€      
Donaties stichtingen 48,459.82€      64,078.44€      
Donaties particulieren - machtigingen 2,455.00€        2,275.00€        
Donaties particulieren - overig 3,318.10€        1,892.10€        
Overig -€                 -€                 
Rente baten 3.67€               -€                 

Totale inkomsten 61,891.59€      93,462.21€      

Kosten 2020 2019
Kwartaaldonaties LWEI in Sri Lanka 61,623.17€      54,296.10€      
IT investeringen LWEI 9,932.62€        20,389.25€      
Overige investeringen LWEI 3,262.15€        9,083.80€        
Bijdrage aan project coördinator LWEI 1,279.00€        3,524.00€        
Administratiekosten 414.11€           425.61€           
Overige kosten 143.50€           121.97€           

Totale kosten 76,654.54€      87,840.72€      

Wijzigingen in Eigen Vermogen Lideke Wery Foundation
Exploitatieresultaat -14,762.95€     5,621.49€        
Correcties
Minus: Voorziening

Toevoeging aan eigen vermogen -14,762.95€     5,621.49€        

Balans Lideke Wery Foundation

Activa 31/12/20 31/12/19
Liquide middelen - rekening courant 69,006.99€      74,732.48€      
Liquide middelen - spaarrekening 87,765.71€      67,762.04€      
Debiteuren -€                 -€                 
Vooruitbetaalde bedragen 2,162.93€        33,980.86€      

Totaal activa 158,935.63€    176,475.38€    

Passiva 31/12/20 31/12/19
Eigen vermogen 158,910.39€    173,673.34€    
Voorziening IT investeringen -€                 -€                 
Crediteuren 24.43€             2,801.23€        
Overige leningen -€                 -€                 

Totaal passiva 158,934.82€    176,474.57€    



Toelichting

1. De kosten van de Lideke Wery Foundation zijn vrijwel geheel toe te schrijven aan de bijdrage die zij 
levert aan het Lideke Wery Educational Institute (LWEI) in Sri Lanka. Deze bijdrage vindt plaats in de 
vorm van kwartaallijkse donaties, waarvan de omvang aan het begin van het jaar samen met het LWEI 
wordt vastgesteld op basis van het goedgekeurde budget van het LWEI over het betreffende jaar.
2. De Lideke Wery Foundation acht het wenselijk om 1-2x de jaarlijkse kosten van het openhouden van 
de school in Sri Lanka aan eigen vermogen aan te houden om continuïteit zo goed mogelijk te kunnen 
waarborgen. Aan het einde van 2020 was een gedeelte hiervan reeds vooruitbetaald aan het LWEI: de 
post Vooruitbetaalde bedragen bestaat in zijn geheel uit vooruitbetaalde kwartaallijkse donaties.
3. De Lideke Wery Foundation heeft een significante toename van de IT investeringen en overige 
investeringen in het LWEI gezien in 2019 door het uitbreiden van een school met een extra (IT) lokaal. 
In 2020 heeft dit geresulteerd in hogere kwartaallijkse donaties aan het LWEI doordat de 
capaciteitsuitbreiding leidt tot hogere reguliere kosten voor het LWEI. 
4. De wereldwijde uitbraak van Covid-19 heeft slechts in beperkte mate invloed op de uitgaven van de 
Lideke Wery Foundation, aangezien de meeste reguliere kosten doorlopen (met name salarissen van 
leraren en huur van het gebouw). Er is in 2020 uitsluitend een beperkte extra investering gedaan om 
lokale maatregelen op het gebied van afstand houden en hygiëne in acht te kunnen nemen. 


