Baten 2021

Lasten 2021

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

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

Werkelijk
€ 500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 817,24
€ 8.730,00
€ 0,00

Totaal

€ 13.000,00

€ 10.047,24

€ 29.605,22
€ 10.047,24
-€ 10.934,94
€ 28.717,52
€ 23.717,52

incl lening
excl lening

Balans 2021
Balans 01-01-2021
Baten 2021
Lasten 2021
Balans 31-12-2021

Debtelin verzending
Debtelin 3
Manc.hu
Buleku
Qingmaps
Kleine projecten
Beheer Stichting
Terugbetalen lening
Overig

Prognose
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 250,00
€ 750,00
€ 4.500,00
€ 0,00

Werkelijk
€ 247,40
€ 640,00
€ 140,00
€ 3.239,00
€ 1.668,25
€ 0,00
€ 500,29
€ 4.500,00
€ 0,00

Totaal

€ 13.000,00

€ 10.934,94

Toelichting
Het 2021 heeft voor de Manchu Foundation gestaan in het teken van de doorontwikkeling van de verschillende digitale
platforms Manc.hu, Buleku en QingMaps. Verder is veel werk verzet voor de publicatie van Debtelin 3, die naar verwachting
in 2022 zal verschijnen.
De baten en lasten zijn weliswaar beide wat lager dan begroot, maar wel in evenwicht. Opnieuw is er geld voor QingMaps
bijgekomen vanuit de Universiteit van Macau. De opbrengsten van de verkoop van Debtelin 2 en Mantsjoes toen en nu in
gedichten en gebeden is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Donaties zijn achtergebleven bij de verwachtingen. In
verband met de aanhoudende pandemie met alle lockdowns zijn er dit jaar (evenals vorig jaar) geen fysieke activiteiten
geweest, die vaak ook een wervend effect sorteren.
Wat betreft de lasten: aan Manc.hu is dit jaar geïnvesteerd in het invoeren van nieuwe teksten om zo het corpus uit te
breiden. De kosten hiervoor vielen mee en waren daardoor kleiner dan geraamd. Aan de ontwikkeling van Buleku is iets
meer geld uitgegeven dan begroot; deze woordenboekapp is voor Manchu internationaal de standaard geworden en is nu
een volwassen applicatie, gekoppeld ook aan Manc.hu. Er worden meer kosten verwacht voor QingMaps, maar die worden
verwacht in 2022. Verder is een deel van de renteloze lening afgekost; daarvan staat op de balans nu nog 5000 euro.
Vanwege de min of meer gelijke baten en lasten van dit boekjaar wijkt de balans van 2021 niet veel af van die van 2020.

