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Balans (31-12-2019)
Activa
Zakelijke rekening
Zakelijke rekening
Spaarrekening

€35.918,35
€420,30
€51.226,33

Totaal

€87.564,98

Passiva
Eigen vermogen

€87.564,98

Totaal

€87.564,98

Staat van baten en lasten
Baten

€51.914,25

Giften & donaties

€51.914,25

Lasten

€68.311,35

Stortingen Nepal
Rekeningkosten
Vergoeding vrijwilligers NL
Kosten promotiemateriaal
Overig

€68.028,15
€58,01
€57
€66,55
€101,64

Financieel resultaat

-€16.397,1

Toelichting
Balans
In 2019 heeft de stichting drie rekeningen in beheer met een totaal vermogen van €87.564,98. 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. In 2019 hebben wij €14.000 besteed aan schoolheropbouw en daarmee
aanspraak gemaakt op het gereserveerde bedrag.
Rekening-Courant I
Saldo op 1 januari 2019:
Saldo op 31 december 2019:

€38.425,71
€35.918,35

Rekening-Courant II
Saldo op 1 januari 2019:
Saldo op 31 december 2019:

€484,24
€420,30

Spaarrekening
Saldo op 1 januari 2019:
Saldo op 31 december 2019:

€65.052,13
€51.226,33

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:
Dovenschool (Vrienden van Effatha)
Vast kosten in Nepal zoals schoolgelden en projectenondersteuning
Schoolopbouw
Onkostenvergoeding veldwerkers

€35.000
€14.228,15
€14.000
€4.800

Totaal

€68.028,15

Onder rekening kosten (€58,01) vallen alle kosten die gemaakt worden voor het beheer van de
rekening bij Rabobank en het overmaken van de gelden richting Nepal.
De vergoeding van vrijwilligers in Nederland (€57) willen wij tot het minimum beperken. Deze post
omvat nu alleen een reiskostenvergoeding.
Ook in 2019 hebben wij nieuwe promotiemateriaal (€66,55) aangeschaft. Promotiemateriaal wordt
gebruikt bij de markten en inzamelingsbijeenkomsten met als doel nieuwe donateurs te werven.
De post overig (€101,64) is een combinatie van kosten zoals lidmaatschapen en abonnementen die
we hebben om te stichting op een juiste manier te beheren.

Afsluiting
Dank voor uw betrokkenheid en steun in het afgelopen jaar! Dankzij al onze vrijwilligers en
betrokkenen hebben wij prachtige resultaten mogen boeken in 2019. Die stonden vooral in het teken
van ontwikkeling en opbouw van scholen, zowel in Dhading als Kathmandu. In het jaar 2020 zal de
stichting verder werken aan het realiseren van de behoeften van de authentieke Nepalese
samenleving en bijdragen aan zelfredzaamheid en verbeterde levensstandaarden.
Hartelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Diyo Nepal
Martine van der Veen
Penningmeester

