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Balans (31-12-2018) 

Activa Passiva 

Zakelijke rekening                                  €38.425,71 Eigen vermogen                                   €103.962,08 

Zakelijke rekening                                       €484,24  

Spaarrekening                                        €65.052,13  

  

Totaal                                                    €103.962,08 Totaal                                                    €103.962,08 

 

Staat van baten en lasten 

Baten €69.315,4 

  

Giften & donaties €69.315,4 

 

Lasten €52.554,3 

  

Stortingen Nepal €51.161 

Viering 10-jarig bestaan €438,45 

Vergoeding vrijwilligers NL €336,02 

Onkosten marktkraam €250,60 

Kosten promotiemateriaal €56,80 

Vaste kosten €311,22 

 

Financieel resultaat €16.815,8 

 

Toelichting  

Balans 

In 2017 heeft de stichting drie rekeningen in beheer met een totaal vermogen van €103.962,08. 

Twee daarvan zijn zakelijke rekeningen waarvan één hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het 

ontvangen van donaties en voor vrijwel alle overboekingen, onder andere naar Nepal. De derde 

rekening is een spaarrekening waarop een groot bedrag gereserveerd is voor de heropbouw van 

scholen na de aardbeving van 2015. 

Rekening-Courant I 

Saldo op 1 januari 2018:  €21.609,90 

Saldo op 31 december 2018:  €38.425,71 

Rekening-Courant II 

Saldo op 1 januari 2018:  €548,02 

Saldo op 31 december 2018:  €484,24 

Spaarrekening 

Saldo op 1 januari 2018:  €64.709,01 

Saldo op 31 december 2018:  €65.052,13 



 
 

Staat van baten en lasten 

De stichting ontvangt haar baten voornamelijk uit giften en donaties. Hieronder vallen ook de 

marktopbrengsten. De lasten zijn weergeven in zes subcategorieën waarvan de post stortingen 

Nepal veruit de grootste is. Deze post is verder uit te specificeren in:  

Schoolgelden        €16.398 

Dovenschool (Vrienden van Effatha)     €17.000 

Projectondersteuning       €9.555 

Ondersteuning Kindertehuis      €360 

Vergoeding onderwijzeres      €360 

Ondersteuning  individueel gezin     €288 

Onkostenvergoeding veldwerkers     €4.800 

Onverwachte onvoorziene uitgaven (noodfonds)   €2.400    

   

Totaal         €51.161 

Onder rekening kosten vallen alle kosten die gemaakt worden voor het beheer van de rekening bij 

Rabobank en het overmaken van de gelden richting Nepal.  

In januari 2018 hebben we de viering van ons 10-jarig bestaan gehad, samen met onze vrijwilligers 

en donateurs. Hiervoor heeft de stichting besloten om een bedrag beschikbaar te stellen om dit 

mogelijk te maken.  

De vergoeding van vrijwilligers in Nederland willen wij tot het minimum beperken. Daarom blijft 

deze post voornamelijk beperkt tot een kilometervergoeding.  

Regelmatig zijn wij ter promotie op markten. Ondanks dat onze aanwezigheid op markten niet om de 

verkoopopbrengst draait maar om het gesprek met (potentiele) donateurs, kopen wij wel spullen in 

om de kraam aantrekkelijk te maken. Hierdoor maken wij onkosten voor de marktkraam.  

Hiervoor schaffen we ook promotiemateriaal aan. Hiermee hopen wij nu weer een tijdje vooruit te 

kunnen.  

De vaste kosten is een combinatie van kosten van de rekeningen die wij beheren en lidmaatschapen 

en abonnementen die we hebben om te stichting op een juiste manier te beheren.  

  



 
 

Dankwoord 

We kijken terug op een vruchtbaar 2018. Het jaar begon met een bemoedigende ontmoetingsdag in 

een Hollandse molen nabij Vorden. De familie Sapkota was speciaal voor het 10-jarig jubileum van de 

stichting overgekomen. Weer terug in Nepal sloegen ze de handen aan de ploeg met de bouw van 

Ananda Home, hun nieuwe onderkomen in Kathmandu. Daar was tijd en ruimte voor omdat het werk 

in Dhading steeds minder aandacht vraagt. Enerzijds omdat de interventies van de veldwerkers de 

dorpsbewoners de afgelopen tien jaar zelfredzamer hebben gemaakt. Het is bijvoorbeeld 

vanzelfsprekender dat kinderen naar school gaan. Anderzijds om dat de aardbevingen van 2015 een 

boost hebben gegeven aan het verbeteren van woningen en nutsvoorzieningen. 

We konden afgelopen jaar vaststellen dat veel achterstanden en ongemakken de afgelopen tien jaar 

behoorlijk zijn ingelopen en verminderd. Daar zijn we bijzonder dankbaar voor. We zijn ons nu aan 

het bezinnen op andere accenten in het werk van de veldwerkers. Meer daar over op onze website. 

Dank voor uw betrokkenheid en steun in het afgelopen jaar. 

Hartelijke groet, 

Namens het bestuur van Stichting Diyo Nepal 

Martine van der Veen 

Penningmeester 


