
Financieel jaarverslag Stichting Mago Care 2020 

Het financiële jaar 2020 sloot met een lagere bankstand af. Per saldo zakte de 
bankstand met ruim 9500 euro. De oorzaak ligt in de lagere inkomsten die 
gegenereerd zijn, in 2019 bedroegen de inkomsten nog € 30.246,05 in 2020 daalden 
de inkomsten naar € 24.781,50. Diverse sponsoren zijn gestopt en er kwamen dit 
jaar geen eenmalige giften binnen. Met bijdragen van respectievelijk € 12.000,00 en 
€ 10.155,15 waren B&C International en Groothandel Van Dijk de grootste 
sponsoren en samen goed voor bijna 90% van de inkomsten. B&C International heeft 
aangegeven na 7 jaar te gaan stoppen met het financieel steunen van de Stichting 
Mago Care. Het bedrijf heeft besloten andere goede doelen te willen gaan steunen. 
Het coronajaar 2020 is geen goed jaar voor de acquisitie van nieuwe sponsoren. 
De uitgaven kenden slecht één bijzondere post, dit betrof de bijdrage van € 1.575,00 
aan het project jonge tanden.  

De dalende inkomsten hebben er toe gelid dat besloten is om de reservering voor de 
delivery room is vrijgevallen ten behoeve van de reguliere exploitatie. De delivery 
room zal derhalve niet gerealiseerd worden.  

Het jaar kende de volgende uitgave- en inkomstenposten:  

Kosten  

• Bankkosten  € 156,58 
• Kosten website  € 101,64  
• Diverse betalingen tbv diverse middelen  € 1.420,55 
• Betalingen aan Mago tbv reguliere exploitatie € 21.000,00 
• Betalingen aan Mago tbv voedselhulpprogramma   € 7000,00 
• Bijdrage project jonge tanden € 1575,00 
• Kerstpakketten € 500,00 
• Totale kosten  € 31.753,77

  

Baten  

• Bijdrage sponsors  € 22.181,50 
• Eenmalige giften  € 0 
• Totale baten  € 22181,50 

Saldo  

• Saldo van de kosten en baten in 2019  € 9.572,27  

 

Het jaar 2019 kende de volgende bankstanden:  

• 01-01-2020   € 44.976,59  
• 31-12-2020   € 35.404,32  



Met een bankstand van € 35.404,32 voldoen we aan de doelstelling van de Stichting 
om minimaal één jaar reserve aan te houden (op dit moment zo’n 31.000). Een 
belangrijke doelstelling voor 2021 is het vinden van nieuwe sponsoren om het verlies 
van sponsor B&C International op te vangen.  

 
 

 
 
 
 
Michel van den Berg 
Penningmeester 
Stichting Mago Care 
 
 
 
 
 
 
 
Zie bijlage 1 voor de balans. 
 
  



Bijlage 1.  Balans Stichting Mago Care 
 
 

 

Datum 31-12-2020

Vaste activa Eigen vermogen
Inrichting -€                Kapitaal 35.404,32€     
Apparatuur -€                

Totaal -€                Totaal 35.404,32€    

Vlottende activa Vreemd vermogen 
Voorraad -€                Lening -€                
Debiteuren -€                

Totaal -€                Totaal -€               

Liquide middelen Voorzieningen
Kas 35.404,32€     

Totaal 35.404,32€     Totaal -€               

Totale activa 35.404,32€     Totale passiva 35.404,32€    

Balans Stichting Mago care

Activa - Debet Passiva - Credit


