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Het jaar 2019 was een jaar met vernieuwingen en positieve veranderingen.
Bestuur
Half 2019 heeft Serv Wiemers zich teruggetrokken uit het bestuur vanwege zijn drukke
werkzaamheden die behoren bij zijn nieuwe baan. Serv blijft wel nauw betrokken bij de
NANAI en is ook degene die samen met Jan de Notes Magazines blijft verzorgen. Suzanne
Nieuwland is voorzitter, Angelique van der Laak secretaris en Jan Ketelaars penningmeester
en deze zijn onveranderd gebleven. Ons doel in 2019 was om een aantal vernieuwingen door
te voeren en dat is gelukt, de volgende veranderingen hebben we doorgevoerd:
• We hebben een nieuwe website gekregen (gemaakt door Emmy van Typisch M)
• Er is een nieuw logo ontworpen (ook gemaakt door Emmy van Typisch M)
• We hebben een ANBI status gekregen waardoor giften aftrekbaar zijn van de
belastingdienst en dit is met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2019 ingegaan.
• Naast onze bestaande projecten hebben we in 2019 ook nieuwe projecten ondersteund
De NANAI Notes
De gedrukte NANAI Notes Magazine is 2 keer aan de donateurs toegestuurd, in het voorjaar
en in het najaar. De vernieuwde Notes Magazine krijgt positieve reacties en ook zijn er al
diverse bedrijven die hierin 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.
Facebook
Suzanne en Serv hebben de Facebook pagina van de NANAI verzorgd.
Donateurs
Met de Notes Magazine najaar 2019 die begin december is verstuurd hebben we naar 136
donateurs die hun laatste donatie in 2017 hebben overgemaakt een herinnering gestuurd. We
hopen dat een groot deel besluit om alsnog hun donatie over te gaan maken en begin 2020 met
het versturen van de volgende NANAI Notes Magazine zal geïnventariseerd worden hoeveel
donateurs gehoor hebben gegeven aan de betalingsherinnering. De donateurslijst is verder op
orde en aan het eind van het jaar had de NANAI totaal 567 donateurs. Er zijn in 2019 totaal
64 nieuwe donateurs geworven. In totaal hebben we €28.550,12 aan donaties mogen
ontvangen.

NANAI dag
In 2019 is er geen NANAI dag georganiseerd en deze staat gepland voor september/oktober
2020. In principe is het de bedoeling dat we 1x in de 2 jaar een NANAI dag willen
organiseren.
Deelname evenementen
De NANAI was eind januari 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. We waren ook aanwezig op de KIVA dag op 7 april met een stand. In de
Cactus Oase op 27 oktober hebben we samen met de KIVA en Jeroen Vogtschmidt een
Native American Experience dag georganiseerd en daarbij was als hoogtepunt onze indiaanse
gast Jerry MacDonald aanwezig die overgekomen was uit Amerika. Op 2 november hebben
we een filmdag gehouden in het Lichtruim in Bilthoven waarbij we 2 films tegen een kleine
vergoeding hebben laten zien waaronder ook de film Skydancer. In deze film was ook onze
indiaanse gast Jerry te zien was, hij was zelf ook aanwezig om iets te vertellen over de film en
de vragen te beantwoorden.
Overzicht van onze inkomsten uit evenementen in 2019 (na aftrek van de kosten) :
€
345,41
Opbrengst Western Experience
€
102,05
Opbrengst KIVA Dag
€
72,80
Opbrengst Cactus Oase
€
208,35
Losse verkoop
--------------€
728,61
Totaal
Projecten
We hebben de volgende projecten financieel gesteund:
€ 500,00
Jana’s Kids Foundation, om kinderen naar school te kunnen laten gaan
€4.640,88
Henry Red Cloud, Lakota Solar Warrior Project + noodhulp vanwege
overstroming
€4.500,00
Leonard Crow Dog, Lakota medicijn man, verzorging en onderhoud
€1.529,48
Tasha Nez, een Navajo studente die als eerste van haar clan een academische
opleiding volgt
€1.500,96
Ivan Looking Horse, verzorgt herbebossing van de heilige berg Bear Butte
€1.000,00
Taalproject Karihwanoron School, waar de Mohawk taal wordt onderwezen
-------------€13.671,32 totaal aan donaties gedaan in 2019
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.
Financiën
Dit jaar hebben we 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. Het is
nog even wennen geweest met hoe we dit allemaal het beste kunnen invoeren maar
uiteindelijk zijn we erg tevreden over dit systeem en wordt dit in 2020 voort gezet.
De Finanseurs zal ook weer voor 2019 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 2019 en het beleidsplein voor 2020.
Overzicht van de inkomsten en uitgaven 2019:
Inkomsten
€28.550,12
€
345,41
€
102,05
€
72,80
€
208,35
--------------€29.278,73

Donaties
Opbrengst Western Experience
Opbrengst KIVA Dag
Opbrengst Cactus Oase
Losse verkoop
totaal inkomsten

Uitgaven
€ 338,61
€ 222,12
€1422,83
€2820,56
€1058,90
€ 500,00
€4640,88
€4500,00
€1529,48
€1000,00
€1500,96
€ 29,60
€ 196,78
--------------€19.760.72

Bankkosten
kosten E-Boekhouden
website & Merchandise
Notes Magazine
Administratie/Notaris kosten
Jana’s Kids Foundation
Henry Red Cloud
Leonard Crow Dog
Tasha Nez
Karihwanoron Immerson Mohawk school
Ivan Looking Horse
ontmoeting Madonna Thunderhawk en Marcella in Nederland
NANAI Filmdag
totaal uitgaven

Op 31-12-2019 stond er € 17.999,- op de bankrekening.

Begroting 2020
Inkomsten
€ 25.000,€ 1.000,-------------€ 26.000,-

Donaties
Verkoop diversen

Uitgaven
€ 3.000,€ 1.000,€ 1.000,€ 1.000,€ 25.000,-----------€ 31.000,-

Notes Magazine
Administratie/bankkosten/E-boekhouden
Website, nieuwsbrieven & Merchandise
overige kosten
projecten

Het tekort van € 5.000, zal uit de reserves worden aangevuld. We reserveren € 5.000,- voor de
volgende NANAI dag die pas volgend jaar (2020) zal plaatsvinden en we houden € 5.000,- in
reserve als buffer.

