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Ook het jaar 2021 was weer een bijzonder jaar vanwege de corona maatregelen.
Bestuur
In 2021 zijn er geen wijzigingen geweest in het bestuur, we hebben inmiddels veel hulp van
vrijwilligers voor diverse werkzaamheden zoals de Facebookpagina, vertalingen, de
nieuwsbrief, magazine, zoeken van artikelen etc. We willen in 2022 op zoek gaan naar één of
twee nieuwe bestuursleden voor erbij.
Het NANAI Notes Magazine
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 had in 2021 beide keren 56 pagina’s. Het
magazine krijgt positieve reacties en er zijn diverse bedrijven die hierin jaarlijks willen
adverteren waardoor we de kosten voor het Magazine kunnen drukken. Het Magazine staat
vooral in het teken van achtergrondinformatie en verhalen en is in het Nederlands. Er zijn
diverse vrijwilligers die helpen om de achtergrondartikelen te zoeken, te vertalen en te
verzenden. De uitgaven voor het Magazine zijn gestegen vanwege de hogere druk- en
verzendkosten en omdat het blad in 2021 meer pagina’s telde dan in 2020.
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 2021 rond de 550 aanmeldingen
voor het versturen van de nieuwsbrieven (zowel donateurs als niet donateurs hebben zich
hiervoor opgegeven).
Facebook
Suzanne en Cindy (vrijwilligster) hebben ook in 2021 de Facebookpagina van de NANAI
verzorgd.
Donateurs
De donateurslijst is intussen op orde en aan het eind van het jaar had de NANAI totaal 523
donateurs. Er zijn 37 nieuwe donateurs geworven en zijn 39 donateurs uitgeschreven
waardoor het aantal nagenoeg gelijk is gebleven.
Facebook inzamelingsacties
In 2021 zijn we verdergegaan met inzamelingsacties via Facebook en hierbij is er een totaal
bedrag van € 443,74 ingezameld en gebruikt voor de bijbehorende projecten.
NANAI dag
In 2021 is er geen NANAI dag georganiseerd vanwege de corona maatregelen. De
eerstvolgende NANAI dag is gepland voor het najaar 2022. Het de bedoeling dat we vanaf nu
proberen elk jaar een NANAI dag te organiseren ipv 1x in de 2 jaar.

Deelname evenementen
De NANAI was in 2021 vanwege de corona maatregelen niet aanwezig bij evenementen.
Projecten
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:
€ 3.102,65
Jana’s Kids Foundation (Lumbee/Tuscarora)
€ 511,12
Tiny Seed Project (Onondaga Nation)
€ 1.439,55
Leonard Crow Dog (Rosebud)
€ 3.549,27
Henry Red Cloud (Pine Ridge)
€ 5.310,71
Ivan Looking Horse (Cheyenne River)
€ 999,65
Karihwanoron Immersion school (Mohawk)
€ 1.016,47
Warrior Women project (Cheyenne River)
€ 501,99
Phyllis Young (Standing Rock)
€ 2.032,94
W.A.R.N. (Women of All Red Nations)
€ 501,99
NAZO Project Marcella Gilbert (Cheyenne River)
€ 101,99
Madonna Thunderhawk
-------------€19.068,33
Totaal gedoneerd aan projecten in 2021
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 2021 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 2021 en het beleidsplein voor 2022.
Overzicht van de inkomsten en uitgaven 2021:
Inkomsten
€25.711,09
Donaties
€ 443,74
Opbrengst Facebook inzamelingsacties
€ 184,79
Verkoop NANAI T-shirts
€ 100,00
Losse verkoop
--------------€ 26.439,62
totaal inkomsten
Toelichting op de inkomsten
Het grootste deel van de inkomsten kwam van onze donateurs. De overige inkomsten kwamen
van de Facebook inzamelingsacties, verkoop T-shirts en losse verkoop.

Uitgaven
€ 287,88
€ 203,61
€ 343,40
€ 3.562,30
€ 518,99
€ 189,06
€ 183,82
€ 240,00
€ 500,00
€ 3.102,65
€ 1.439,55
€ 3.549,27
€ 5.310,71
€ 999,65
€ 1.016,47
€ 501,99
€ 2.032,94
€ 501,99
€ 101,99
--------------€25.097,39

Bankkosten
kosten E-Boekhouden
website & Merchandise
Notes Magazine
Administratie/Notaris kosten
Nieuwsbrief
Verzendkosten
Diverse onkosten
Inkoop/opkoop
Jana’s Kids Foundation (Lumbee/Tuscarora)
Leonard Crow Dog (Rosebud)
Henry Red Cloud (Pine Ridge)
Ivan Looking Horse (Cheyenne River)
Karihwanoron Immersion school (Mohawk)
Warrior Women project (Cheyenne River)
Phyllis Young (Standing Rock)
W.A.R.N. (Women of All Red Nations)
NAZO Project Marcella Gilbert (Cheyenne River)
Madonna Thunderhawk
totaal uitgaven

Op 31-12-2021 stond er € 21.666,12 op de bankrekening.

Begroting 2022
Verwachte inkomsten 2022
€ 25.000,€ 1.000,-------------€ 26.000,-

Donaties
Verkoop diversen

Verwachte uitgaven 2022
€ 3.500,Notes Magazine
€ 1.000,Administratie/bankkosten/E-boekhouden
€ 1.000,Website, nieuwsbrieven & Merchandise
€
500,overige kosten
€ 20.000,projecten
€ 5.000,NANAI dag
-----------€ 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. We gaan actief meer donateurs werven.

