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COLOFON                                                                   

Postadres: 
Stichting Untenu 
’s-Gravendijkwal 156 E 
3015 CE  Rotterdam 

Telefoon: 
+31 (0)6 184 97 161 
+855 (0) 93 305 624 

E-mail: 
info@untenu.org 

Websites: 
www.untenu.nl (Nederlands) 
www.untenu.org (English) 
www.untenu.com (!ខ#រ) 

Sociale media: 
Twitter : twitter.com/untenu 
Facebook: facebook.com/untenu 
Instagram: instagram.com/untenufoundation 
GoogleMaps 

Bankgegevens 
IBAN: NL62 TRIO 0390 9992 29 t.n.v. Stichting Untenu te Rotterdam. 
BIC: TRIONL2U 

Untenu is een ANBI-erkende stichting. 

Kamer van Koophandel 
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel in Rotterdam: 63878062. 
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TOELICHTING BEGROTING 2022 - STICHTING UNTENU 

Inleiding 
De begro(ng 2022 is mede gebaseerd op de ervaringen van twee coronajaren. Hopelijk zijn er in 2022 weer meer 
mogelijkheden voor ac(viteiten en evenementen, waar Untenu bij kan aansluiten.  

De begro(ng 2022 is redelijk ambi(eus. Er wordt weer meer ingezet op fondswerving. Een training voor de vrijwilligers 
van onze partnerorganisa(e kan hopelijk in 2022 worden gerealiseerd .  Ook voor onze andere doelen wordt geworven. 

Inkomsten 
Fondsen: naast de vaste bijdrage van het Willems Koopfonds (1.500 euro), ligt er de opdracht om minimaal 1.500 euro te 
werven, vooral voor de training in Cambodja. 

Dona)es: er wordt uitgegaan van het gemiddelde in 2020/2021.  
 
Ac)viteiten/verkopen:  in 2022 zijn er hopelijk weer meer ac(viteiten en evenementen, zoals Roze Zaterdag op 18 juni in 
RoOerdam. 

Uitgaven: 
Noodhulp: voorlopig is het budget voor onze partnerorganisa(e gereserveerd voor noodhulp (en organisa(ekosten).  
Wellicht is in 2022 meer mogelijk qua scholing en werkervaringsplekken. Verwacht wordt dat voedselhulp niet meer 
nodig is. 

Scholing/Werkervaringsplekken: er zijn momenteel geen nieuwe plannen.  

Vrijwilligersscholing: Untenu gaat uit van 1 bijeenkomst in 2022, met name voor de medische/-sociale aspecten, met 
hopelijk meer deelnemers dan in 2020 mogelijk was. 

Bezoek/overleg Cambodja: in principe gaat de voorziOer jaarlijks naar Cambodja. 

Coördinator BC / Cambodja: voorzien is in een bescheiden onkostenvergoeding voor de coördinator van onze 
partnerorganisa(e voor zijn onkosten voor internet en telefoon. 

Communica)e/organisa)e: deze kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Wel is een nieuwe folder begroot om aan te 
sluiten bij de actuele ontwikkelingen. 

Vastgesteld op 7 februari 2022 door het bestuur van S8ch8ng Untenu.. 


