Baten 2020

Lasten 2020

Periodieke donaties
Incidentele donaties
Debtelin
Voorverkoop Debtelin
Losse verkoop Debtelin
QingMaps
Manc.hu
Digitalisering UBL

Prognose
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 20.000,00
€ 5.000,00
€ 0,00

Werkelijk
€ 550,00
€ 7.815,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 415,19
€ 23.326,91
€ 11.495,00
€ 1.210,00

Debtelin
Manc.hu
Buleku
Qingmaps
Kleine projecten
UB Leiden
Beheer Stichting
Overig

Prognose
€ 500,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 22.000,00
€ 750,00
€ 1.000,00
€ 750,00
€ 0,00

Werkelijk
€ 144,05
€ 4.828,30
€ 910,00
€ 14.482,35
€ 98,00
€ 1.210,00
€ 846,35
€ 238,00

Totaal

€ 32.000,00

€ 49.812,10

Totaal

€ 32.000,00

€ 22.757,05

€ 2.550,17
€ 49.812,10
-€ 22.757,05
€ 29.605,22
€ 20.105,22

incl lening
excl lening

Balans 2020
Balans 01-01-2020
Baten 2020
Lasten 2020
Balans 31-12-2020

Toelichting
Ondanks de lockdowns heeft de Manchu Foundation in 2020 een bijzonder actief jaar achter de rug. Het was ons geluk
dat veel projecten die wij als stichting uitvoeren of financieel ondersteunen al online plaatsvonden en dat er daarom
geen belemmering (of liever gezegd: een grote behoefte) was aan de voortgang hiervan.
De daadwerkelijke baten overstegen ruimschoots de verwachte opbrengsten. Dit had een aantal redenen: nationale en
internationale partners hebben veel geld beschikbaar gemaakt voor lopende projecten, met name voor QingMaps
vanuit de Universiteit van Macau, maar ook vanuit SOAS in Londen voor Manc.hu en de digitalisering van de Leidse
collecte Manjurica in de Universitaire Bibliotheken Leiden. Daarnaast is er een gift gekomen van 5000 euro voor de
publicatie van Debtelin 3 (verwachte publicatie in 2022) en een groot bedrag aan incidentele giften.
De lasten waren lager dan verwacht, vooral bij QingMaps. Dat heeft te maken met het feit dat het project doorloopt in
de volgende jaren, waardoor geld gereserveerd blijft voor de verdere ontwikkelen. Ook bij de woordenboekapp Buleku
waren de kosten lager dan geraamd; dit had te maken met meevallende ontwikkelingskosten. De kosten voor de
Manc.hu, de digitalisering bij de UBL en het beheer van de stichting waren nagenoeg gelijk aan de geraamde kosten.
De balans valt dit jaar positief uit; enerzijds door de meevallende lasten in dit boekjaar, anderzijds door onverwachte
extra baten. Wel is het zo dat op de balans nog steeds de lening van 9500 euro staat. De bedoeling is om een groot
deel hiervan volgend jaar af te lossen. Verder is veel geld op de balans geoormerkt voor de verschillende lopende
projecten (Debtelin 3, QingMaps en Manc.hu).

