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In het jaar 2020 zijn er geen uitkeringen gedaan van de Stichting FOM naar de Stichting
Microjustice4All. Wel is er een commitment gedaan voor een bedrag van € 22.150.
Dit bedrag zal in het lopende jaar worden uitgekeerd.
De bestemming is een publicatie voor de promotie uitgave voor Microjustice. Hierin wordt
beschreven dat al datgene dat de stichting doet op het brede terrein van het toegang tot het
recht en de uitvoering van de verdere ontwikkeling van de omvangrijke internationale taken
van de stichting. De behoefte aan juridische steun waarin de Stichting wereldwijd in voorziet
is vooral in de recente jaren sterk toegenomen.
De huidige wereldwijde pandemie maakt het voor Microjustice niet eenvoudig haar taak
adequaat te implementeren, maar FoM heeft alle vertrouwen in een professionele aanpak
van de stichting Microjustice onder het huidige management. Het ligt in de verwachting dat
een toenemende vraag naar financiële steun hiermee gepaard zal gaan, waarbij ook hier de
pandemie een remmende factor is en extra inzet zal worden gevraagd bij het werven van de
nodige fondsen. Er is inmiddels contact gelegd tussen Microjustice en een adviseur.
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ENKELE KERNCIJFERS
Per ultimo 2020 bedraagt het balanstotaal van Stichting FOM € 255.591 Dit verschilt
nauwelijks van het balanstotaal per ultimo 2019.
Aan bankkosten is er € 207,15 betaald. Daar stonden rente-inkomsten van € 6,31 tegenover.
Het saldo van inkomsten en uitgaven komt daarmee op een negatief bedrag van € 200,84
over geheel 2020. Het gevolg van de lage spaarrente als gevolg het beleid van de ECB is bij
de Stichting ook duidelijk merkbaar. Onderzocht gaat worden of spreiding over meerdere
banken eventuele negatieve rente in de toekomst vermeden kan worden.
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Balans
Per 31-12-2020

Per 31-12-2019

Per 31-12-2018

Activa
Banken EUR
Banken USD
EUR
Balans totaal

275.303,11
2.980
2.438
277.741,11

275.446.30
2.980
2.660
278.106,30

275.464,60
2.980
2.607
278.071,60

Passiva
Eigen vermogen
Crediteuren

255.591,11
22.150

278.106,30

278.071,60

Inkomsten
Rentebank
Donaties EUR
Totale inkomsten
EUR

2020

Uitgaven
Kosten bank
Totale kosten

2020

Saldo inkomsten en
uitgaven
EUR

6,31
0
6,31

2019
75,09
0
75,09

2018
188,77
0
188,77

207,15
207,15

2019
198,00
198,00

2018
207,00
207,00

-122,91

-18,23

-200,84

