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Balans (31-12-2021)
Activa
Zakelijke rekening
Zakelijke rekening
Spaarrekening

€33.720,64
-€5,58
€51.237,62

Totaal

€84.952,68

Passiva
Eigen vermogen

€84.952,68

Totaal

€84.952,68

Staat van baten en lasten
Baten

€32.052,03

Giften & donaties
Spaarrente

€32.046,91
€5,12

Lasten

€56.432,17

Stortingen en geldopnames Nepal
Rekeningkosten
Vergoeding vrijwilligers NL
Website

€55.849,51
€392,94
€153,72
€36

Financieel resultaat

-€24.380,14

Toelichting
Balans
In 2021 heeft de stichting drie rekeningen in beheer met op 31-12-21 een totaal vermogen van
€84.952,68. Eén is de spaarrekening en twee daarvan zijn zakelijke rekeningen waarvan één
hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het ontvangen van donaties en voor vrijwel alle overboekingen,
onder andere naar Nepal.
Voor de andere zakelijke rekening is eind 2021 de procedure in gang gezet om deze te beëindigen.
De stichting maakte namelijk geen gebruik maar van de rekening. Dit verklaart waarom er een minbedrag op 31-12-21 op stond; het saldo was reeds overgeboekt naar de andere zakelijke rekening. De
resterende schuld van €5,58 wordt in 2022 verrekend met de overgebleven zakelijke rekening.
Rekening-Courant I
Saldo op 1 januari 2021:
Saldo op 31 december 2021:

€58.100,78
€33.720,64

Rekening-Courant II
Saldo op 1 januari 2021:
Saldo op 31 december 2020:

€345,05
-€5,58

Spaarrekening
Saldo op 1 januari 2021:
Saldo op 31 december 2021:

€51.232,50
€51.237,62

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 vier subcategorieën waarvan de post stortingen en
geldopnames Nepal veruit de grootste is (€55.850). Deze post is verder uit te specificeren in:
Lockdown hulp
•
•
•
•
•

Voedselpakketten
Maaltijd distributie Kathmandu
Voedselprogramma Dhading
Vitamine supplementen Dhading + Kathmandu
Medische hulp

€25.650
€11.600
€6.700
€4.050
€1.200
€2.100

Sponsorkinderen
Schoolondersteuning
Ondersteuning gehandicaptencentrum
Winterkleding Dhading
Laboratorium inrichting school Dhading
Ondersteuning individuele gezinnen
Onkostenvergoeding veldwerkers

€15.000
€2000
€500
€1.500
€5.000
€1.400
€4.800

Totaal

€55.850

Onder rekeningkosten (€392,94) 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. De vergoeding van vrijwilligers in Nederland (€153,72) willen wij tot het
minimum beperken. Deze post omvatte in 2021 alleen reiskostenvergoedingen. De post website
(€36) spreekt voor zich en omvat de kosten die wij kwijt zijn aan hosting van
www.stichtingdiyonepal.nl.

Dankwoord
Duidelijk te zien is dat covid-19 ook in 2021 z’n stempel gedrukt heeft. Met opnieuw meerdere
lockdown periodes tot gevolg. Dit is terug te zien in de omvang van de post lockdown hulp. Maar
bijvoorbeeld ook geld dat normaal naar de sponsorkinderen gaat om ze onderwijs te kunnen laten
volgen werd, ondanks dat scholen veel dicht zijn geweest in 2021, gewoon doorgezet. Dit om hun
gezinnen te ondersteunen gedurende de moeilijke tijd. Ook nu zijn wij heel dankbaar voor eenieder
die heeft bijgedragen om het leven van de mensen in Nepal een beetje beter te maken.

