JAARVERSLAG NOABERS VOOR
NOABERS 2020/2021

Jaaroverzicht 2020
Wat we gedaan hebben:





In maart 2020 zijn we gestart.
Vakantietassen voor de kinderen in minimagezinnen (i.s.m. Trefpunt minima).
Goederen inzamelen.
Elke vrijdag voedselpakketten rondbrengen (i.s.m. de Voedselbank).

Alles wat we hiernaast verder hebben gedaan staat in een overzicht wat bij ons op te vragen
is.
Financiën:
•
•
•

ABNAMRO foundation (2x) 1000 euro aan goederen voor vakantietassen.
Statiegeldactie: € 114.40
Via het samenwerkingsverband (Raad van Kerken) kregen wij, zolang er nog geen
lopende bankrekening was, onze bonnen vergoed via St. De Welle/Trefpunt Minima.
De rest van het bedrag wat zij voor ons als potje klaar hadden gezet is op 14 oktober
op onze rekening gestort, te weten €500,00.

01-10-2020,NL51 SNSB 0339 6754 89,Noabers voor Noabers,EUR,0.00
31-12-2020,NL51 SNSB 0339 6754 89,Noabers voor Noabers,EUR,664.40

Jaaroverzicht 2021
Wat we gedaan hebben:
 Vakantietassen ‘Lezen is een feest’ voor de kinderen in minimagezinnen (i.s.m.
Trefpunt minima).
 Goederen inzamelen.
 Elke vrijdag voedselpakketten rondbrengen (i.s.m. de Voedselbank).
 Kapper 3x.
 Schoonheidsspecialist.
 Diverse huizen ingericht.
 Kledingbeurs.
 Schilderijbeurs en uitleen van schilderijen van Uiterart.
Helaas werden we door corona beperkt in doen en laten, maar toch hebben we velen, jong
en oud, een klein beetje verder kunnen helpen. Alles wat we hiernaast verder hebben
gedaan staat in een overzicht wat bij ons op te vragen is.
Financiën:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABNAMRO foundation 1000 euro aan goederen voor vakantietassen.
Particuliere donateurs: €80,00, €50.00 4x, € 5,00.
Donatie Duarte schuldhulpverlening €30,00.
Statiegeldactie AH Rob Loomans € 190.70.
Samenwerkingsverband voor 2021 (Diaconie en caritas- Raad van Kerken) €
1000,00.
Katoentjestocht € 278,00.
Toray Advanced Composites (voorheen TenCate Grass) stortte het goede doelen
Kerst budget dit keer bij ons op de rekening als donatie te weten € 850, 00.
Stegeman Hulsen stortte het goede doelen Kerst budget bij ons op de rekening €
500,00
Samenwerkingsverband voor 2022 (Diaconie en caritas- Raad van Kerken) stortte in
december
€ 1000,00

31-12-2021,NL51 SNSB 0339 6754 89,Noabers voor Noabers,EUR,3553.94

