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Balans (31-12-2020)
Activa
Zakelijke rekening
Zakelijke rekening
Spaarrekening

€58.100,78
€345,05
€51.232,50

Totaal

€109.678,33

Passiva
Eigen vermogen

€109.678,33

Totaal

€109.678,33

Staat van baten en lasten
Baten

€76.189,68

Giften & donaties
Spaarrente

€76.183,51
€6,17

Lasten

€54.076,32

Stortingen en geldopnames Nepal
Rekeningkosten
Vergoeding vrijwilligers NL
Website

€53.530,84
€417,26
€92,22
€36

Financieel resultaat

€22.113,36

Toelichting
Balans
In 2020 heeft de stichting drie rekeningen in beheer met op 31-12-20 een totaal vermogen van
€109.678,33. 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. Dit bedrag heeft inmiddels een bestemming maar het is ons als
stichting niet gelukt een veilige en verantwoorde manier te vinden om dit geld in 2020 in Nepal te
krijgen. In 2021 gaan wij opnieuw kijken naar de mogelijkheden hiervoor.
Rekening-Courant I
Saldo op 1 januari 2020:
Saldo op 31 december 2020:

€35.918,35
€58.100,78

Rekening-Courant II
Saldo op 1 januari 2020:
Saldo op 31 december 2020:
Spaarrekeni

€420,30
€345,05

Saldo op 1 januari 2020:
Saldo op 31 december 2020:

€51.226,33
€51.232,50

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 en
geldopnames Nepal veruit de grootste is. Deze post is verder uit te specificeren in:
Lockdown hulp
•
•
•
•

Voedselpakketten
Maaltijd distributie Kathmandu
Voedselprogramma Dhading
Medische hulp

€29.445
€13.200
€6.660
€5.400
€4.185

Vaste kosten in Nepal zoals schoolgelden en projectenondersteuning
Schoolondersteuning
Ondersteuning gehandicaptencentrum
Persoonlijke hulp families
Noodhulp aardverschuivingen
Onkostenvergoeding veldwerkers
Overig

€14.280
€2000
€1500
€1200
€300
€4.800
€5,84

Totaal

€53.530,84

Onder rekeningkosten (€417,26) vallen alle kosten die gemaakt worden voor het beheer van de
rekening bij Rabobank, het overmaken van de gelden richting Nepal en het opnemen van geld bij een
geldautomaat in Nepal zelf. Vanwege het politieke klimaat, is het voor de stichting niet altijd mogelijk
om op een snelle, veilig en verantwoorde manier geld over te maken richting Nepalese rekeningen.
Inmiddels beschikken onze veldwerkers in Nepal over een pinpas waardoor geld alsnog op de plaats
van bestemming komt. Nadeel is dat deze geldopnames een duurdere oplossing is waardoor de post
rekeningkosten dit jaar een stuk hoger is dan voorgaande jaren.
De vergoeding van vrijwilligers in Nederland (€92,22) willen wij tot het minimum beperken. Deze
post omvatte in 2020 alleen reiskostenvergoedingen.
De post website (€36) spreekt voor zich en omvat de kosten die wij kwijt zijn aan hosting van
www.stichtingdiyonepal.nl.

