STICHTING LIAISON IN BOSNIË
Verantwoording jaarcijfers 2011 en 2012
Inkomsten 2011



Inkomsten kwamen in 2011 voor een deel uit de verkoop van het boek Liaison in Bosnië. De oplage van
ruim 1000 stuks was in dat jaar snel verkocht.
Een ander deel van de inkomsten bestond uit donaties en schenkingen van diverse partijen. Leerlingen
van Het Baarnsch Lyceum die meegingen op projectweek, hielpen mee bij de fund raising.
Presentaties en free publicity in lokale en regionale bladen zorgden voor extra aandacht.

Uitgaven 2011



Uitgaven betroffen de drukkosten van het boek Liaison in Bosnië.
Daarnaast zijn alle kosten voor de uitvoering van de eerste twee renovatieprojecten in Vidoci en Cuklic
betaald. Betalingen zijn verricht via overboeking naar Bosnië waar alle materialen zijn gekocht. Hierbij
maakten we gebruik van de rekening van World Hope International, de organisatie waarmee de
stichting actief samenwerkt. Daarnaast zijn contante betalingen gedaan in Bosnië voor de aanschaf
van materiaal aldaar.

Inkomsten 2012




Geen inkomsten meer uit de verkoop van boeken. Een herdruk is even overwogen om op deze manier
extra inkomsten te kunnen genereren. Hoewel de actualiteit van het boek nog steeds verontrustend
aanwezig is, is toch besloten geen tweede druk te laten verschijnen.
Het leeuwendeel van de inkomsten kwam opnieuw via donaties. Leerlingen van Het Baarnsch Lyceum
die meegingen tijdens de projectweek zorgden opnieuw voor actieve fund raising.

Uitgaven 2012




Ook hier zijn weer de kosten van de twee renovatieprojecten in Srdevici en Ljubuncic betaald. Geld
ging via internetbankieren naar Bosnië waar alle betalingen werden verricht. Dit pas na aflevering van
de bestelde goederen. Hierbij maakten we weer gebruik van de rekening van World Hope
International, de organisatie waarmee de stichting actief samenwerkt. Daarnaast zijn contante
betalingen gedaan in Bosnië voor de aanschaf van materiaal aldaar.
In dit jaar zijn ook de reiskosten (vlucht/auto) voor de projectleider vanuit de stichting betaald. Dit
zullen we ook in de komende jaren doen.

Voor meer info over de renovatieprojecten: zie de verslagen op de site van de stichting onder de button
Projecten.
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