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Verloop

bank 138.820 138.593 -227 Algemene reserve 33.645 45.849 12.204
kas 0 0 0 Fonds Kaszóny 0 1500 1.500

Fonds Tabitha Dercen 10355 7.070 -3.285
Fonds Mesövari 22128 7879 -14.249
Fonds school Kaszóny 371 0 -371
Fonds scholen 0 725 725
Fonds Nieuw project 50000 50000 0

Fonds voedselpakketten 17321 13124 -4.197

Fonds humanitaire hulp 0 0 0
Fonds Kerkelijk centrum 5000 7346 2.346
Fonds ouderenzorg 
Mezovari

0 5000 5.000

Fonds kerk in Mirnoe 0 100 100
totaal 138.820 138.593 227 138.820 138.593 -227

\

Fonds Kaszóny
De diaconie van de hervormde gemeente IJsselmuiden collecteert elk najaar t.b.v. IJhoe. De opbrengst bestemmen we 
altijd voor twee diaconale werkers van de kerkelijke gemeente te Kázóny; zij krijgen elk voorjaar een vast bedrag van € 
1.500. De diaconiecollecte in het najaar 2018 heeft € 1.738,39 opgebracht. Het restantbedrag gaat naar 
voedselpakketten.

Er is totaal €  10.400 besteed aan de gaarkeuken. Per bank zijn er (periodieke) giften voor de gaarkeuken in Tabitha' 
ontvangen. Totaal €  7.115.

Fonds nieuw project

Fonds Tabhitha Dercen

Fonds school Kaszóny

In 2017 is begonnen met het opknappen van een school. 1 sponsor draagt alle kosten. Project is afgerond. 
Restantbedrag van €  371 is overgeboekt naar Kerkelijk centrum Kaszony

Fonds scholen

Toelichting 2019 op de af te dragen gelden die tegenover de kas/ en banksaldi op de balans staan. 

Er zijn giften (zowel contant als per bank) ontvangen zonder dat er een bestedingsdoel is opgegeven.
Overheadkosten die gemaakt worden door werkgroepleden van IJhoe, vergoeden zij op vrijwillige basis aan IJhoe. De 
netto overhead van €   1.069 is voornamelijk voor kosten van de reis naar Oekraïne en vaste kosten.
Er is €  17.499 besteed aan Stefan en Margaretha Bakker tbv Mezovari gehandicapten 
Er is €   2.000 besteed in Gesce diaconie

Algemene reserve

Geen uitgaven in 2019, staat gepland voor 2020

Fonds ouderenzorg Mesövari
Geen uitgaven in 2019, staat gepland voor 2020

Fonds voedselpakketten

In 2019 is er weer een oproep geweest om de allerarmsten in de winter te voorzien van eten. De totale opbrengst was 
€ 6.803 en er is €  11.000 achtergelaten voor de allerarmste inwoners uit de regio tbv 1 winterperiode.

In 2019 is er een gift ontvangen voor scholen. Er is €  200 besteed aan een schoolreisje Gesce.



Ijhoe ondersteunt de bouw van een kerk in Mirnoe. In 2019 Is hiervoor nog een gift binnengekomen

Fonds ouderenzorg Mezovari
De plannen voor ouderenzorg in Mezovari zijn in 2019 voorbereid. Er zijn nog geen uitgaven geweest.

Fonds kerk in Mirnoe

Fonds kerkelijk centrum
Voor het onderhoud van het kerkelijk centrum in Kaszony is een bedrag van €  525 uitgegeven


