
FELiRe 2020
ONTVANGSTEN rekening begroting rekening begroting 

2019 2020 2020 2021

Giften kerken 6.110,70 7.500,00 7.060,70 7.000,00
Giften Rijswijk particulier 2.923,05 4.500,00 3.963,29 4.500,00
Giften overig particulier 44.731,52 45.400,00 48.916,17 47.500,00
Collectes kerk Rijswijk 1.900,96 2.500,00 2.926,60 3.000,00
Diversen 13,42 100,00 0,00 100,00

Reguliere ontvangsten 55.679,65 60.000,00 62.866,76 62.100,00

UITGAVEN rekening begroting rekening begroting 
2019 2020 2020 2021

Nieuwe uitgaven en herdrukken 22.993,29 5.400,00 0,00 5.340,00
Verzendkosten boeken 40.743,38 40.000,00 38.386,29 40.000,00
Bijdragen/Honoraria 16.220,00 15.920,00 16.220,00 16.220,00
Kosten FELiRe nieuws 4.707,98 5.200,00 5.736,14 5.600,00
Diversen 1.110,10 1.080,00 575,84 1.140,00

Reguliere uitgaven 85.774,75 67.600,00 60.918,27 68.300,00

Totaal ontvangsten min uitgaven -30.095,10 -7.600,00 1.948,49 -6.200,00

Toelichting:

Giften kerken
Door een eenmalige gift is er meer binnengekomen dan vorig jaar, maar het aantal kerken dat dit jaar heeft 
bijgedragen is werderom gedaald. 18 kerkelijke bijdragen in 2020 tegenover 22 in 2019.

Giften overig particulier
Dankbaar en blij zijn we met de ontvangsten van onze particuliere donateurs. Er is zelfs bijna 10% meer 
ontvangen ten opzichte van 2019. Dit is mede te danken aan enkele grotere donaties.

Verzendkosten boeken
Als gevolg van Corona zijn er dit jaar aanzienlijk minder pakketten verstuurd dan waar we op hadden 
gehoopt. Veel landen hebben hun grenzen geheel of gedeeltelijk gesloten. Het wachten is op het moment 
dat deze weer opengaan en daarmee de verzendbeperkingen voor deze landen worden opgeheven.
De volgende pakketten zijn verstuurd in 2020:
Groep A (kerkleden): 385 pakketten (514 in 2019)
Groep B (studenten): 1314 pakketten (1503 in 2019)
Groep C (voorgangers): 115 pakketten
Overige (grotere hoeveelheden): 4 pakketten
In totaal zijn er afgelopen jaar 1818 pakketten verstuurd (2033 in 2019).
De pakketten zijn verzonden naar de volgende landen: Colombia 37%, Mexico 21%, Brazilië 11%,  Argentinië 
10%, Chili 8%, Spanje 5%. De overige 8% betreffen kleinere aantallen naar landen zoals Peru, V.S., 
Dominicaanse Republiek, Cuba en Costa Rica (door Corona in totaal maar 11 landen).

Toekomst
Voor het komende jaar hopen we dat in ieder geval de particuliere inkomsten op peil zullen blijven, zodat 
de reguliere verzending van de boeken kan worden voortgezet. De verwachting is ook dat op het moment 
dat het Coronavirus wereldwijd onder controle is, het aantal te verzenden pakketten weer flink toe zal 
nemen. Daarnaast staat er voor het komende jaar een vertaling van een boek en enkele herdrukken 
gepland. Verder voorzien we aan de uitgavenkant een lichte stijging bij de verzendkosten van FELiRe-nieuws 
als gevolg van de onvermijdelijke stijging van de portokosten. Alles bij elkaar verwachten we met deze 
begroting toch op een tekort van € 6.200,- uit te komen.
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