
 

 

 

Stichting NANAI  

Jaarverslag 2020 

www.nanai.nl 
 

 



Het jaar 2020 was een bijzonder jaar vanwege de corona crisis en de corona maatregelen. 

 

Bestuur 

In 2020 zijn er geen wijzigingen geweest in het bestuur, we hebben inmiddels veel hulp van 

vrijwilligers voor diverse werkzaamheden zoals de Facebook pagina, vertalingen, de 

nieuwsbrief, magazine, zoeken van artikelen etc. Wel willen we in 2021 op zoek gaan naar 

een nieuw bestuurslid voor erbij aangezien Angelique heeft aangegeven wat minder tijd te 

hebben voor haar werkzaamheden waardoor Jan en Suzanne extra druk zijn er erg kwetsbaar 

zijn geworden.  

De NANAI Notes 

De gedrukte NANAI Notes Magazine is 2 keer aan de donateurs toegestuurd, in het voorjaar 

en in het najaar. Serv Wiemers is degene die het magazine opmaakt en krijgt hiervoor ook een 

vergoeding, het magazine ziet er heel mooi uit en krijgt ook steeds meer vorm, het magazine 

in december had maar liefst 54 pagina’s. Het magazine krijgt nog steeds positieve reacties en  

zijn er al diverse bedrijven die hierin jaarlijks willen adverteren waardoor we de kosten voor 

het Magazine kunnen drukken. Het Magazine staat vooral in het teken van achtergrond 

informatie en verhalen en is in het Nederlands. Er zijn diverse vrijwilligers die helpen om de 

achtergrond artikelen te vertalen.  

 

Nieuwsbrieven 

De digitale Notes (nieuwsbrieven) zijn 5 keer per email verstuurd aan diegenen die zich 

hiervoor hadden opgegeven. Het opgeven voor de nieuwsbrieven kan via onze website of een 

email sturen aan info@nanai.nl. De digitale Notes zijn bedoeld voor aankondigingen en voor 

nieuws uit Indian Country. Een deel is in het Nederlands met een link naar het originele 

artikel in het Engels. De verstuurde nieuwsbrieven worden bewaard op onze website en 

kunnen hierdoor altijd teruggelezen worden. We hadden eind 2020 rond de 500 aanmeldingen 

voor het versturen van de nieuwsbrieven (zowel donateurs als niet donateurs hebben zich 

hiervoor opgegeven). 

 

Facebook 

Suzanne en Cindy (vrijwilligster) hebben de Facebook pagina van de NANAI verzorgd.  

 

Donateurs 

Met de Notes Magazine najaar 2020 die begin december is verstuurd hebben we naar 79 

donateurs die hun laatste donatie in 2018 hebben overgemaakt een herinnering gestuurd. 

Totaal hebben hiervan 50 donateurs alsnog hun donatie overgemaakt en zijn er 29 donateurs 

helaas komen te vervallen. De donateurslijst is verder op orde en aan het eind van het jaar had 

de NANAI totaal 525 donateurs. Er zijn in 2020 totaal 62 nieuwe donateurs geworven. In 

totaal hebben we €31.439,35 aan donaties mogen ontvangen. 

 

Facebook inzamelingsacties 

In 2020 zijn we begonnen met inzamelingsacties via Facebook en hierbij is er een totaal 

bedrag van €960 ingezameld en gebruikt voor de bijbehorende projecten. 
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NANAI dag 

In 2020 is er geen NANAI dag georganiseerd vanwege de corona maatregelen en zolang er 

nog corona is durven we het risico niet te nemen om een NANAI dag te gaan organiseren, de 

eerstvolgende is gepland voor het najaar 2022. Het de bedoeling dat we 1x in de 2 jaar een 

NANAI dag willen organiseren. 

 

Deelname evenementen 

De NANAI was eind januari 2020 aanwezig met een grote stand in de Natives hal op de 

Western Experience in Den Bosch. Onze vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat er heel veel 

boeken, sieraden en andere indiaanse spullen zijn verkocht en ook hebben we nieuwe 

donateurs kunnen werven. Hierna is in maart de corona begonnen en zijn alle geplande 

evenementen in 2020 geannuleerd. Hierdoor zijn we wel wat inkomsten misgelopen maar er 

is gelukkig wel extra gedoneerd door noodhulp. 

 

Overzicht van onze inkomsten uit evenementen/verkoop in 2020 (na aftrek van de kosten) : 

€    1.300,59      Opbrengst Western Experience 

€         12,50      Losse verkoop 

--------------- 

€    1.313,09      Totaal   

 

Projecten 

Door corona hebben we veel verzoeken voor noodhulp gehad uit Indian Country. Onze 

oproep aan de donateurs heeft veel extra inkomsten opgeleverd zodat we veel projecten en 

individuen hebben kunnen ondersteunen.  

Het bestuur streeft ernaar een grote diversiteit aan te brengen in de te steunen projecten. 

Zowel organisaties als individuen komen in aanmerking. Alle projecten worden door het 

bestuur of NANAI leden aangemeld. Alleen die projecten worden ondersteund waarvan zeker 

is dat het geld op de goede plaats terecht komt. Zo kort mogelijke lijntjes.  

 

We hebben de volgende projecten financieel gesteund: 

€ 4.787,62       Jana’s Kids Foundation (Lumbee/Tuscarora) 

€ 4.267,33       Tasha Nez (Navajo) 

€ 3.000,00       Unci Rita Long Visitor Holy Dance (Pine Ridge) 

€ 2.500,00       Leonard Crow Dog (Rosebud) 

€ 1.733,00       Henry Red Cloud (Pine Ridge) 

€ 2.308,90       Ivan Looking Horse (Cheyenne River) 

€ 2.176,62       Karihwanoron Immersion school (Mohawk) 

€ 1.421,39       Chinle Planting Hope (Navajo) 

€ 1.541,67       Warrior Women project (Cheyenne River) 

€ 1.000,00       Phyllis Young (Standing Rock) 

€ 1.000,00       W.A.R.N. (Women of All Red Nations)  

€ 1.000,00       SLC Air Protectors – Toys for Native Tots (Utah Navajo) 

€ 1.000,00       NAZO Project Marcella Gilbert (Cheyenne River) 

€       95,27       Robert Cruz (Tohono o’Odham) 

-------------- 

€27.831,80       Totaal gedoneerd aan projecten in 2020 

 

 



Financiën 

Dit jaar hebben we ook weer gebruik gemaakt van het boekhoud programma E-Boekhouden 

wat voor de inkomsten/uitgaven wordt gebruikt (alle bankafschriften worden automatisch 

hierin opgeladen). We gebruiken dit systeem ook om ons donateurs bestand in bij te houden.  

 

De Finanseurs zal ook weer voor 2020 onze jaarrekening opstellen, dit is namelijk verplicht in 

verband met onze ANBI-status. Het bestuur heeft volledig overzicht over de inkomsten en de 

uitgaven. De financiële verantwoording zal op onze website worden gepubliceerd, tezamen 

met ons jaarverslag 2020 en het beleidsplein voor 2021.  

 

Overzicht van de inkomsten en uitgaven 2020: 

Inkomsten 

€31.439,35          Donaties 

€  1.300,59          Opbrengst Western Experience 

€     960,00          Opbrengst Facebook inzamelingsacties 

€       12,50          Losse verkoop 

--------------- 

€ 33.712,44          totaal inkomsten 

Uitgaven 
€    498,27            Bankkosten 

€    240,63            kosten E-Boekhouden 

€    523,31            website & Merchandise 

€    181,75            NANAI T-shirts 

€ 2.694,52            Notes Magazine 

€    458,49            Administratie/Notaris kosten 

€    151,25       Nieuwsbrief 

€    153,62       Verzendkosten 

€    222,50       Diverse onkosten 

€    150,00             Filmdag 2019  

€ 4.787,62       Jana’s Kids Foundation (Lumbee/Tuscarora) 

€ 4.267,33       Tasha Nez (Navajo) 

€ 3.000,00       Unci Rita Long Visitor Holy Dance (Pine Ridge) 

€ 2.500,00       Leonard Crow Dog (Rosebud) 

€ 1.733,00       Henry Red Cloud (Pine Ridge) 

€ 2.308,90       Ivan Looking Horse (Cheyenne River) 

€ 2.176,62       Karihwanoron Immersion school (Mohawk) 

€ 1.421,39       Chinle Planting Hope (Navajo) 

€ 1.541,67       Warrior Women project (Cheyenne River) 

€ 1.000,00       Phyllis Young (Standing Rock) 

€ 1.000,00       W.A.R.N. (Women of All Red Nations)  

€ 1.000,00       SLC Air Protectors – Toys for Native Tots (Utah Navajo) 

€ 1.000,00       NAZO Project Marcella Gilbert (Cheyenne River) 

€       95,27       Robert Cruz 

--------------- 

€33.106,14          totaal uitgaven 

Op 31-12-2020 stond er € 18.290,95,- op de bankrekening.  



 

Begroting 2021 

Verwachte inkomsten 2021 

€ 30.000,-  Donaties 

€   1.000,-   Verkoop diversen 

-------------- 

€ 31.000,- 

 

Verwachte uitgaven 2021 

€   3.000,-   Notes Magazine 

€   1.000,-  Administratie/bankkosten/E-boekhouden  

€   1.000,-  Website, nieuwsbrieven & Merchandise 

€   1.000,-   overige kosten 

€ 25.000,-  projecten 

------------ 

€ 31.000,- 

 

Er wordt geen tekort verwacht en anders zal dit uit de reserves worden aangevuld. We 

reserveren € 5.000,- voor de volgende NANAI dag (in 2022) en we houden € 5.000,- in 

reserve als buffer. Het ledenaantal is in 2020 gedaald vanwege een grote opschoning in het 

bestand met donateurs die al langere tijd niet meer betaalde, gelukkig krijgen we nog steeds 

maandelijks weer nieuwe donateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


