Baten

Lasten

Prognose

Werkelijk

Prognose

Werkelijk

Periodieke donaties

€ 5.000,00

€ 865,00

Incidentele donaties

€ 1.500,00

€ 2.262,00

Debtelin

€ 7.500,00

€ 10.492,81

Manc.hu

€ 1.500,00

€ 0,00

Verkoop Debtelin

€ 7.500,00

Speciale publicatie

nvt

€ 7.187,51

Beurzen

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 1.299,22

Fe Doro

€ 750,00

€ 0,00

QingMaps

nvt

€ 5.447,50

Beheer Stichting € 350,00

€ 462,13

Buleku

nvt

€ 2.142,36

QingMaps

€ 5.638,00

Lezingen en symposia

nvt

€ 1.030,87

Lezingen en Symposia
€ 900,00

Totaal

€ 14.000,00

€ 20.234,46

nvt

€ 2.032,41

Speciale publicatie€ 1.500,00

€ 7.035,68

Buleku

nvt

€ 1.027,48

Totaal

€ 13.500,00

€ 26.688,51

Balans
Balans 2017

€ 870,87

Baten

€ 20.234,46

Lasten

-€ 26.688,51

Lening

€ 9.500,00
€ 3.916,82

Toelichting
De werkelijke baten en lasten van de Manchu Foundation zijn fors hoger dan begroot. Dit heeft vooral te maken met de verlate
publicatie van Debtelin 2 (in februari 2018 gerealiseerd), waarvan de baten en lasten aanvankelijk in het boekjaar 2017 gepland
stonden. Een andere reden is de publicatie van "Mantsjoes toen en nu in gedichten en gebeden". Beide publicaties hebbenmeer
geld heeft gekost dan vooraf was voorzien en minder inkomsten gegenereerd dan verwacht. De verliezen die MF hierop heeft
geleden zijn opgevangen door een renteloze lening; deze is op de balans opgenomen. De verkoop van Debtelin 2 en Mantsjoes
toen en nu blijft intussen doorgaan en de verwachting is dat hiermee in de toekomst de verliezen van 2018 opgevangen kunnen
worden en de lening op termijn terugbetaald kan worden. De digitale projecten QingMaps (voortvloeiend uit de tentoonstelling
van de Kangxi-kaart in museum Volkenkunde in 2017) en de lexicografische applicatie Buleku waren bij het opstellen van de
begroting nog niet voorzien. De kosten van deze projecten zijn grotendeels gedragen door externe financiers, met name de
Universiteit van Macau en Georgetown University Qatar. Rondom de publicatie van Debtelin 2 en Mantsjoes toen en nu heeft MF
twee symposia georganiseerd. De kosten zijn daardoor twee keer zo hoog uitgevallen als begroot, maar daartegenover staat dat
de extra kosten nagenoeg zijn opgevangen door inkomsten uit deze evenementen (met name kaartverkoop). De indicentele
donaties waren aanzienlijk hoger dan begroot, terwijl de vaste donaties blijven steken op het niveau van 2017.

