
Prognose Werkelijk Prognose Werkelijk
Periodieke donaties € 9.000,00 € 610,00 Debtelin € 8.000,00 € 529,49
Incidentele donaties € 2.000,00 € 0,00 Manc.hu € 3.000,00 € 150,00
Voorverkoop Debtelin € 4.000,00 € 0,00 Beurzen € 2.500,00 € 0,00
Losse verkoop Debtelin € 4.000,00 € 620,14 Fe Doro € 1.000,00 € 0,00
QingMaps nvt € 5.340,00 Beheer Stichting € 500,00 € 564,30
Manc.hu nvt € 0,00 Qingmaps nvt € 5.776,15

Overige nvt € 0,00
Manchu Studies 
Day € 2.000,00 € 998,30
Schenking UB nvt € 382,79

Totaal € 19.000,00 € 6.570,14 Totaal € 17.000,00 € 8.401,03

Balans 2019
Balans 01-01-2019 € 4.381,06
Baten 2019 € 6.570,14
Lasten 2019 -€ 8.401,03
Balans 31-12-2019 € 2.550,17 incl lening

-€ 6.949,83 excl lening

Baten 2019 Lasten 2019



Toelichting

De baten en lasten waren in 2019 lager dan begroot. Dit heeft met name te maken met het uitstellen van een nieuwe 
publicatie van Debtelin. Het project dat in dit jaar vooral onze aandacht heeft gehad is de site QingMaps. Dankzij 
financiële ondersteuning van met name de Universiteit van Macau hebben we een digitaal kaartenplatform kunnen 
opzetten dat internationaal in de belangstelling staat. Overigens waren de kosten hiervan licht hoger dan de specifiek 
hiervoor bestemde inkomsten. Ons bestaande platform Manc.hu is uitgebreid, maar op een rustiger tempo vanwege de 
activiteiten rondom Qingmaps. De kosten zijn hier daarom lager dan begroot. 

Een andere activiteit waar we met plezier op terugkijken is de Manchu Studies Day in de UB Leiden, met gastsprekers 
uit binnen- en buitenland, waaronder prof. Max Oidtmann van Georgetown University in Qatar en Jo De Baerdemaeker 
uit Antwerpen. Het was een geslaagde manier om de wereld van de Mantsjoes onder de aandacht te brengen, getuige 
de grote opkomst. Ook was deze bijeenkomst met een livestream vanuit het buitenland te volgen. 

De Manchu Foundation heeft tevens dit jaar een schenking gedaan aan de UB Leiden ten behoeve van de aanschaf 
van een serie van 36 banden over sjamanisme bij de Mantsjoes: een onderzoekswerk dat nu voor onderzoekers in 
Nederland beschikbaar is. De kosten voor het beheer bestaan grotendeels uit bankkosten en andere administratieve 
zaken. De bestuursleden ontvangen, conform de statuten, geen honorering en hebben ook geen persoonlijke 
onkosten gedeclareerd. 

De kosten voor Debtelin bestaan grotendeels uit verzendkosten; Debtelin 2 (Engelstalig) heeft een veel internationaler 
bereik dan Debtelin 1 (Nederlandstalig), maar de verzendkosten naar het buitenland, zeker buiten Europa zijn fors. De 
renteloze lening voor Debtelin 2 van 9500 euro uit 2018 staat nog op de balans en wordt meegenomen naar 2020, in 
verband met de geringe toename aan baten.


