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Beste relatie,

Het is weer zover, hierbij ontvang je het Jaaroverzicht. Deze heb je nodig om bijvoorbeeld je
belastingaangifte voor 2020 in te vullen. Deze gegevens geven we ook door aan de Belastingdienst.

Ben je op zoek naar meer informatie over de belastingaangifte?
Ga dan naar Belastingdienst.nl of bel met de Belastingtelefoon via 0800 0543. Ook op
ing.nl/zakelijkjaaroverzicht staat meer informatie over een aantal belastingregels en handige
belastingtips.

Vragen over het Jaaroverzicht?
Kijk dan op ing.nl/zakelijkjaaroverzicht voor meer informatie en de antwoorden op de meest gestelde
vragen. Staat het antwoord er niet bij? Bellen mag natuurlijk ook via nummer 020 22 888 22. Dat kan
op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Annet van der Hoek
Directeur Klantenservice

Bijlage: Jaaroverzicht 2020
EndDocument

Business Banking
Contact via ing.nl/zakelijk
ING Bank N.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam
Handelsregister nr. 33031431
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Betalen
ING Zakelijke Rekening: NL57 INGB 0000 0004 49 STICHTING PODIA4PEOPLE
Saldo op 01-01-2020 51,46
Saldo op 31-12-2020 32,81

Sparen
ING Zakelijke Spaarrekening: NL57 INGB 0000 0004 49 STICHTING PODIA4PEOPLE
Saldo op 01-01-2020 302,19
Saldo op 31-12-2020 0,00
Rente, ontvangen in 2020 0,00
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Het Depositogarantiestelsel beschermt jouw tegoeden
Jouw tegoeden worden beschermd door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel (DGS). Dit geldt voor alle
banken met een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op het moment dat wij of ING Groenbank niet meer aan
onze verplichtingen aan jou kunnen voldoen, dan vergoedt het depositogarantiestelsel het totale tegoed over je
rekeningen tot een maximum van € 100.000. Kijk voor meer informatie op ing.nl/zakelijk/dgs.

Gegevens op het Jaaroverzicht niet juist?
Laat het ons weten! Kijk op ing.nl/zakelijkjaaroverzicht hoe je dit makkelijk en snel kunt doorgeven aan ons.

Jaaroverzicht 2020
STICHTING PODIA4PEOPLE

Alle bedragen in dit overzicht zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven.
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Datum # Relatie Adres Postcode Plaats Code Af Bij Bedrag

2021-06-04 2020 2020 EUR

balans balans Baten en lasten 2020

2020-01-01 2020-12-31

Activa Baten

Rekening 449 19,37 13,44 32,81 G Giften 1.624,47

Zakelijke spaarrekening 302,19 -302,19 0,00 RO Rente Ontvangen 0,00

Debiteuren 0,00 0,00 0,00 I Intern 0,00

Activa 321,56 -288,75 32,81 X Speciale transacties 0,00

Baten 1.624,47

Passiva

Eigen Vermogen 321,56 -288,75 32,81 Lasten

Crediteuren 0,00 0,00 0,00 A Algemene kosten -43,52

Passiva 321,56 -288,75 32,81 B Bankkosten -93,84

I Intern 0,00

P Projecten -1.807,95

RB Rente Betaald 0,00

RV Reis & verblijf 0,00

Lasten -1.945,31

Verandering Eigen Vermogen -288,75 Saldo -320,84

Kosten en baten 2020

Inkomsten uit fondsenwerving 100% 1.624,47

Kosten 8% 137,36

Verandering eigen vermogen 18% 288,75

Besteed aan de doelstelling 111% 1.807,95

Beschikbaar voor de doelstelling 2% 32,81

Begroting 2021

Inkomsten uit fondsenwerving 100% 2.000,00

Kosten 5% 100,00

Verandering eigen vermogen 105% 2.100,00

Te besteden aan de doelstelling 105% 2.100,00

Beschikbaar voor de doelstelling einde jaar 2% 32,81

2021-06-04   19:52



Verslag van activiteiten van de stichting Podia4People in 2020 

 

2020 was voor de stichting een bizar jaar. 

Door de corona crisis viel het  hele podiumleven al in het voorjaar stil om niet eerder dan halverwege 

2021 weer op te starten. De sponsoring van de klassieke concerten in concertzaal Figi is daardoor ook 

in 2020  beëindigd. 

 

De aangekondigde heroriëntatie van de stichting is in gang gezet.  

De bescheiden fondsen die we tot onze beschikking hadden, hebben we ingezet voor coöperatieve 

projecten in Peru, waar wij arpillerias van vrouwenorganisatie inkopen om in Nederland weer te 

verkopen. Dit ondersteunt niet alleen de coöperaties, maar draagt ook bij aan het in stand houden 

van het textiele erfgoed. 

We willen ons meer dan voorheen op de beeldende kant van cultuur in samenhang met projecten in 

arme landen gaan richten. 

Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage; als organisator, inspirator, bezoeker of als schenker.  

Onze werkzaamheden waren in 2020 weliswaar heel beperkt, maar voor de ontvangers van de 

gelden en dan vooral die in Peru - dat per hoofd van de bevolking het zwaarst door corona getroffen 

land op aarde is -  voor de ontvangers van grote waarde. 

Nu we via onze vrijwilliger Elisabeth Lubbers – die vloeiend in Spaans is – veel beter met ons partners 

in Peru kunnen communiceren, is onze focus meer op dat land komen te liggen.  

We werken daarbij ook samen met de Stichting Colour4kids, die een ruimere ervaring in de derde 

wereld heeft alsmede met de Stichting Kinderen van de Zon, die zich sterk richt op cultureel 

onderwijs voor kinderen en jongeren in Peru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


