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Bestuurskosten

Herdenkingen

Faces of Groesbeek

Research

Reserves(toevoeging)

Resultaat 2O2O

Totaal

82
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Het bestuur vergadert iedere 2 maanden en woont regelmatig herdenkingen

bij. Vanwege de coronamaatregelen zijn afgelopen jaar de

bestuursvergaderingen en research team bijeenkomsten merendeels virtueel

gegaan wat kosten bespaard heeft. Ook werd vanwege de corona er geen

vrijwi I I igers dag georganiseerd.

Gedurende het jaar onWingen wij 186 foto's en plaatsten 346 bio's (Engels +

Nederlands)op de website. Het proiect team bleef actief bezig met de

voorbereidingen van het project The Faces of Groesbeek.

De tentoonstelling The Faces of Groesbeek ter gelegenheid van de 75 jarige

herdenking van het einde van de Tweede Wereld Oorlog is uitgesteld tot mei

2021,. Een aantal kosten voor de voorbereiding werden in 2020 voldaan, dit zijn

geen verloren kosten: het materiaal is bruikbaar in volgende jaren. De voor het

project ontvangen donaties en subsidie ziin toegevoegd aan de reserves voor

gebruik in 2A21.

ln de bestuurskosten zitten (net als voorgaande jaren) ook de kosten verwerkt

voor lT, bankkosten, communicatiekosten(brochures en kaartjes, advertenties).

De PM Donaties in natura zijn donaties van kosten die niet aan de stichting in

rekening worden gebracht. De kosten zijn gebaseerd op de geschatte

marktwaarde in het normale commerciële verkeer op dat moment.

De Faces to Graves munt werd ontwikkeld voor presentatie aan personen die

bijzonder hebben bijgedragen aan onze stichting.

Voor een uitgebreider overzicht van onze activiteiten van vorig jaar kunt u de

nieuwsbrieven van de voorzitster no 9 en L0 van 2020 op de website

raadplegen.
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