Stichting Nepal
Aan het bestuur
Leusdenhof 312
1108 DP Amsterdam
Eindhoven, 24 juli 2018

Betreft: Beoordelingsverklaring van de accountant ten aanzien van de jaarrekening 2017 van Stichting Nepal
Geacht bestuur,
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Nepal te Hilversum beoordeeld.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten
over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat
getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten. Dit vereist dat
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen
en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen
van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate
van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van
inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses
met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan
die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat
de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Nepal per 31 december 2017 en van het saldo van baten en lasten over 2017 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Eindhoven, 24 juli 2018
NumLock Accountants

Drs. K.M.P. Moonen AA
Eindhoven

Bestuur verslag bij jaarrekening 2017
Per 31 december 2017 is de bestuurssamenstelling als volgt :
-de heer Krijn de Best, voorzitter
-de heer Marcel Damad, secretaris
-mevrouw Amaranta Twelker, penningmeester
-de heer Sjoerd Ybema
-mevrouw Conny Groot
-mevrouw Robin de Best
Bestuursleden worden telkens voor een periode van 5 jaar benoemd, waarna herbenoeming kan
volgen.
De doelstelling, missie en visie.
Doel
De stichting stelt zich ten doel:
1. primair:
het stimuleren en doen stimuleren van onderwijs- en ontwikkelingsprojecten in
alle landen ter wereld in het algemeen, doch in het bijzonder in de staat Nepal
(Azië), doch zonder het oogmerk daarmee winst te behalen indien deze winst niet voor de
vervulling van de doelstellingen van de stichting is bestemd;
2. secundair, in het kader van het sub 1 omschrevene:
het samenstellen en verzorgen van projecten in het algemeen vanuit een
universele visie op mens en maatschappij, gefocust op onderwijs;
een en ander onder meer door:
a. het door middel van haar projecten en andere publikatievormen voorlichten over
en stimuleren van het verkrijgen van respect voor en besef van het milieu en de
natuur en het op gang brengen en bevorderen van het bewustwordingsproces bij
alle groepen van de bevolking in het algemeen in de ontwikkelingslanden en in
het bijzonder in Nepal, waarbij bijzondere en extra aandacht zal worden gegeven
aan de leefomgeving van de oorspronkelijke inwoners en het behoud daarvan;
b. het door middel van haar projecten en andere publikatievormen uitdragen van,
promoten van, voorlichten over en stimuleren van onderwijs en ontwikkelingshulp,
in welke uitings- casu quo verschijningsvorm dan ook, waaronder het (doen)
uitgeven van folders, brochures, tijdschriften en dergelijke;
c. het verlenen van materiële en immateriële diensten, alsmede steun aan projecten
in welke vorm dan ook die bijdragen aan respectievelijk bevorderlijk zijn voor de
onderwijs, scholing, educatie en behoud van de natuurlijke leef bronnen in de
ontwikkelingslanden in het algemeen en in Nepal in het bijzonder;
d. het door middel van haar projecten en andere publikatievormen scheppen van
randvoorwaarden voor het behoud en de bescherming van de natuur in al haar
vormen en facetten, planten, dieren, bodem, water, lucht en landschap in
onderlinge samenhang, alsmede voor het streven naar respect voor natuurlijke
levensprocessen en het stimuleren ervan, waarbij de natuur en het milieu zoveel
mogelijk in hun waarde worden gelaten en bedreigingen zoveel mogelijk worden
afgewend en geminimaliseerd;
e. het verlenen van materiële en immateriële steun en diensten aan respectievelijk
het bijeenbrengen van gelden tot steun aan en verwezenlijking van projecten in
welke vorm dan ook die bijdragen aan respectievelijk bevorderlijk zijn voor de
doelstellingen van de stichting, voor de geestelijke ontplooiing, en ontwikkeling
van de inwoners op het gebied van onderwijs, milieu en natuur;
f. het op informatieve en educatieve wijze benadrukken van de verantwoordelijkheid
van alle groepen van de bevolking voor het behoud van een natuurlijke
leefomgeving, vanuit een zuiver ontwikkelings-, educatief en milieu-oog punt;
g. het houden, beheren en administreren van aandelen in naamloze en besloten
vennootschappen en het voeren van directie over ondernemingen, die verband
houden met voormelde doelomschrijving.
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3. Al hetgeen met het voorgaande verband houdt, dan wel daaraan in de meest ruime zin
bevorderlijk kan zijn, ongeacht grenzen.
Missie
Stichting Nepal heeft als missie het verbeteren van de leefomstandigheden en
toekomstmogelijkheden van kinderen en maatschappelijk kwetsbaren in Nepal door de toegang tot
onderwijs en gezondheidszorg voor hen te verbeteren.
Visie
Stichting Nepal werkt sinds 1993 vanuit een inclusieve visie waarin gelijke kansen op onderwijs en
gezondheidszorg worden gerealiseerd. Onze programma’s richten zich op duurzame samenwerking
die leiden tot zelfredzaamheid van personen en instellingen. Daarbij bewandelen we beproefde wegen
in het financieren van leerlingen en hun scholen, patiënten en hun behandelaars. Een intersectorale
aanpak die leidt tot perspectieven voor velen, duurzaamheid en zelfredzaamheid altijd in relatie tot
zelfregie in de programma’s voor de Nepali.
Ons beleid is erop gericht om fondsen te werven om onze missie waar te maken. Dit doen we door de
bouw, renovatie en reparatie van scholen, het verstrekken van financiële steun aan individuele
kinderen en hun sociaal kader het verschaffen van docenten en leermiddelen.
Onderwijsondersteunende zaken, zoals lunchprogramma’s, horen ook onder onze activiteiten evenals
toegang tot gezondheidszorg. De voorstellen en acties hieronder geven een helder beeld van wat ons
concreet voor ogen staat.
De belangrijkste risico’s en onzekerheden
De economische situatie en het maatschappelijk sentiment in het donorland, in ons geval primair
Nederland, zorgt voor een verschuiving van de aandacht van buiten naar binnen. In ons geval van
projecten in Nepal, naar projecten dicht bij huis. Dus onze donoren, vaak grotere vermogensfondsen,
laten het na jaren trouwe steun afweten, te faveure van projecten in Nederland. Hierdoor wordt
fondswerving steeds moeilijker.
Toenemende overheidscontrole, zowel in Nederland als ook in Nepal, dwingt ons tot aanscherping
van onze procedures en het ons voegen naar opgelegde regels ten aanzien van projectcontroles. Dit
verhoogt onze kosten. Tevens vragen donoren om een striktere controle door Stichting Nepal in
Nepal. Ook dit brengt kosten met zich mee.
De economische ontwikkeling in Nepal zorgt voor prijsstijgingen van grondstoffen en arbeid. Projecten
worden duurder.
De natuur en het weer zijn constante zorgfactoren. Aardbevingen en overstromingen hebben ons in
het verleden parten gespeeld. Het blijft een variabele die we niet in de hand hebben.
Als laatste het valutarisico. De rupie is gekoppeld aan de dollar. Wij werven euro’s.
De doelrealisatie.
Het jaar 2017 stond in het teken van de continuering van de herbouw. Met de hulp van Wilde Ganzen,
Nepal Trust en Child Rescue Nepal werd meer geld ontvangen van onze trouwe donoren dan ooit
tevoren.
In 2017 waren wij voornemens om circa € 280.000 in Nepal te besteden. Er is € 325.000 besteed.
Daarbij moet € 330.000 opgeteld worden vanwege de bijdrage van Wilde Ganzen, zodat we over een
totaal van € 655.000 kunnen spreken. Echter de ontwikkelingen in Nepal hebben ertoe bijgedragen
dat de uitvoering van de projecten met Wilde Ganzen niet heeft plaatsgevonden. Het benodigde
budget is in 2017 overgeboekt naar Wilde Ganzen en we wachten nu op de goedkeuring van de
Social Welfare Council in Nepal, alvorens de bedragen overgeboekt kunnen worden en het werk kan
beginnen.
Het jaar 2017 heeft vaak doen denken aan Tale of Two Cities van Charles Dickens:
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“It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom,it was the age of
foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was
the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair.’
Terugkijkend moeten we ook vaststellen dat we niet alles gerealiseerd hebben wat er in de loop van
2017 aan plannen is ontstaan. Er ligt nog het project in Muchu voor ruim € 82.000 (waarvan een derde
door Wilde Ganzen wordt gefinancierd) waarbij wij samenwerken met Stichting A.S.V. Ook het project
met CRN in Makwanpur is pas voor de helft betaald. Er rest nog € 20.000 om te voldoen.
Wel zijn de lopende en voltooide projecten met zorg gemonitord. Twee maal bracht een bestuurder
van de stichting een bezoek aan de projecten en deed hiervan verslag. De verslagen zijn gedeeld met
onze sponsoren en de laatste is te lezen op de website.
Onze vertrouwde lokale partners bleven rotsen in de branding.
Het Summit Trekking Welfare Fund [STWF] functioneerde wederom als van ouds, inclusief de zorg
voor de in het fonds ondergebrachte weeskinderen op de Pushpanjali school. Het budget voor 2017
liet zien dat verschillende kinderen hun SLC hebben behaald. Het ligt nu rond de € 6.000 per jaar.
De samenwerking met Esther Benjamins Trust [EBT] was tijdelijk opgeschort. Zij gaan nu verder
onder de naam Child Rescue Nepal. Het Makwanpur project draait weer.
Een ontmoeting met de nieuwe directeur uit de UK heeft plaats gehad. De contacten in Nepal
verlopen via Jeroen van den Berg.
Het project met Nepal Trust, de Shree Kalika School, gefinancierd door Stichting Marguerite Damelon,
wordt verwacht te zijn voltooid in 2018.
Samenwerking met Stichting Jyoti en SOS/De Ronde Venen verloopt als vanouds. Echter voor 2018
is het onzeker, gezien de bestuurswisselingen en mogelijke verschuiving van prioriteiten.
De samenwerking met Nepal Trust verloopt goed. Echter in Nepal is het noodzakelijk geweest om een
nieuwe entiteit te stichten en een nieuw vijfjaren plan met de Social Welfare Council op te stellen. De
nieuwe not-for-profit Ltd., Nepal Development Foundation, is in voorbereiding en zal naar verwachting
in het voorjaar van 2018 functioneren.
De projecten met Wilde Ganzen [ 2017.0377 / 0378 / 0379 en 2017. 0467 / 0468 / 0469 / 0470 / 0471]
zijn op € 80.000 na, gefinancierd en wachten, zoals hierboven gemeld, op goedkeuring in Nepal.
Het financieel beleid.
In de regel werft Stichting Nepal geld voor projecten die door het bestuur zijn goedgekeurd. Zodra het
budget er is, gaat dit, vaak met tussenkomst van Wilde Ganzen, naar Nepal.
Wij streven niet naar het opbouwen van kapitaal binnen de stichting. We hopen bescheiden reserves
aan te kunnen houden voor onverwachte zaken en operationele kosten.
De verhuizing van Harlingen naar Amsterdam heeft extra kosten met zich meegebracht. Ook waren er
kosten verbonden aan de organisatie van het 25-jarig bestaan. Dit soort kosten zijn uitzonderlijk.
Fondswerving wordt doorgezet op de huidige manier. Wij werkt verder met Charity Match indien een
geschikt programma wordt gevonden. St. Nepal blijft de vaste sponsoren aanschrijven.
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Begroting 2018 Stichting Nepal
Debet
132 Summit Trekking Welfare Fund
133 Opleiding kinderen Jyoti
138 Schools Makwanpur [2017.0468]
141 Opleiding Ankit Siegdil
143 Remreka School Baglung [2017.0471]
145 OpleidingSusamita Laxmi
033 Support Shri Krishna School
146 School Muchu [2017.0467]
148 Reparatie Shree Kalika Scool
150 Moeder-kind kliniek [20127.0377]
151 Moeder-kind kliniek [20127.0377]
152 Moeder-kind kliniek [20127.0377]
154 School Bargaun [2017.0469]
155 Extension Daulagiri Deaf School€ [2017.0471]
156 Monniken School Marpha
157 Lo Kunphen Medical School
158 Didi-project
159 Girls Hygiene Project

€ 6.000
€ 2.600
€ 64.747
€
600
€ 40.131
€
600
€ 2.000
€ 82.075
€ 113.187
€ 150.000
€ 150.000
€ 150.000
€ 30.035
€ 40.134
€ 3.800
€ 9.000
€ 3.500
€ 55.000

Fondswerving A.B.
Marguerite Damelon
Sposoring fam Melssen
Sponsoring St. Jyoti
Sos/DRV
Vaste sponsoren
Bijdrage aangeschreven stichtingen
Bijdrage VNN
Bijdrage Stichting ASV
Reeds overgeboekt naar Wilde Ganzen
Bijdrage Nepal Trust
Bijdrage CRN
Wilde Ganzen
Totaal

!

Credit

€
31.651
€ 25.459
€
600
€
2.600
€
2.000
€
5.000
€ 14.000
€ 16.300
€
5.000
€ 325.000
€ 20.000
€ 10.000
€ 454.799
€ 903.409

€ 903.409
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De governance
Bestuursleden en hun functies
Krijn de Best, Psycholoog
krijndebest@gmail.com
+33 6 15250412
Voorzitter Stichting Nepal
Voorzitter Stichting VNN
Voorzitter Nepal Federatie Nederland
Voorzitter Stichting Himalaya
Voorzitter Stichting SFR
Co-chairman International Nepal Federation
Robin de Best, student geneeskunde
robinsdb@hotmail.com
+31 6 81345243
Secretaris Stichting Nepal
Secretaris Stichting VNN
Penningmeester Stichting Himalaya
Marcel Damad, ondernemer
marceldamad@gmail.com
Bestuurslid Stichting Nepal
Bestuurslid Stichting VNN
Conny Groot, theaterwetenschapper, sociaal ondernemer
Catharsisproducties@xs4all.nl
Directeur Catharsis Producties
Bestuurslid Stichting Nepal
Bestuurslid Stichting VNN
Amaranta Twelker, actuaris
Penningmeester Stichting Nepal
Penningmeester Stichting VNN
Sjoerd Ybema, architect
alynia@alynia.nl
Bestuurslid Stichting Nepal
Bestuurslid Stichting VNN
Secretaris Nepal Federatie Nederland
Secretaris Stichting Himalaya
Bestuurslid Stichting Bedrijvencentrum ‘De Hoekseize’
Bestuurslid Couperus Stichting
Bestuurslid de Nyhuzumer Tsjerke

Stichting Nepal kent een Adviesraad, die toeziet op het gevoerde en te voeren beleid. Leden van de
adviesraad zijn: René de Bos [directeur/eigenaar Snowleopard reizen, beklimmer Mount Everest], dr.
Ben Jansen [psycholoog, directeur/eigenaar Déhora], drs. Cas de Stoppelaar [honorair consul Nepal],
drs. Steven Walland [oogarts], mr. Otto Jelsma [notaris]. Alle leden van de adviesraad hebben Nepal
bezocht.
Monitoring
Het monitoren van projecten is vanaf 2016 vast onderdeel van het werk van de bestuurders. De
country manager doet dit uiteraard gedurende het jaar, maar minstens 1 x per jaar is er een
bestuurder of zijn er meerdere bestuurders in Nepal. Er zal een budget van € 1.400 per bestuurder
beschikbaar worden gesteld voor bezoeken aan Nepal. De vergadering stelt elke keer vast wie er
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zullen gaan en wat het primaire doel is. Deze kosten moeten – in principe - worden gedekt vanuit de
reclame inkomsten via de website of via specifieke donaties.
Daarnaast wordt Stichting Nepal gecontroleerd door het CBF.
De communicatie met belanghebbenden
Primair verloopt de communicatie via de website www.stichtingnepal.org .
Verder is informatie te vinden op de site van het CBF.
Sponsoren worden minstens een maal per jaar direct aangeschreven.
Wilde Ganzen ontvangt per project een rapport ter evaluatie en verantwoording.
Verder wordt op elke vraag van derden per brief of mail geantwoord.
Onderling communiceert bestuur via email en telefoon. Hetzelfde geldt voor de adviesraad.
In 2017 is de Nepal Federatie Nederland [NFN], op initiatief van Stichting Nepal, opgericht. Dit
platform biedt alle organisaties die in Nepal actief zijn, een plaats om kennis en ervaring te delen en
mogelijk samen te werken. Inmiddels zijn ruim 20 organisaties aangesloten.
In 2017 is Stichting VNN onderdeel geworden van Stichting Nepal. Er wordt gecommuniceerd via een
nieuwsbrief.
De verwachte gang van zaken
Vooruitkijken naar 2018 zijn er een aantal onzekerheden. Tot nu toe is er weinig beweging vanuit de
donateurs van VNN. Wel is er een traditionele nieuwsbrief verschenen en aan alle donateurs, een
kleine 300, toegezonden. In de toekomst zal het blad Himalaya Magazine, hiervoor in de plaats
komen.
Het budget 2018 bestaat voor het grootste deel uit wat we in 2017 hebben gerealiseerd.
Daarom is er een voorzichtige keus gemaakt waar het nieuwe projecten betreft. Bovendien hebben we
de drie VNN projecten opgenomen met het vooruitzicht deze de komende vijf jaar te steunen.
Het definitieve vijfjaren plan van NT/Nepal Development Foundation met de Social Welfare Council in
Nepal, zal de basis zijn van toekomstige projecten.
In wordt in 2018 stilgestaan bij het 25-jarig jubileum van Stichting Nepal en de 50 jaar van VNN. De
kosten die hieraan verbonden zijn, zijn inmiddels voldaan, evenals de kosten van de verhuizing van
Harlingen naar Amsterdam, denk aan drukwerk e.d.
Het boek, ‘Nepalese Novellen’, dat ter gelegenheid van deze jubilea is samengesteld onder redactie
van Barend Toet, zal eind april 2018 in de boekhandel liggen.
Stichting Nepal/VNN is klaar voor de komende 25 jaar. We kijken uit naar de nieuwe vormen van
samenwerking.
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Balans per 31 december 2017, na resultaatbestemming

ACTIVA

31-dec-17
€

31-dec-16
€

4.372

49.286

4.372

49.286

4.372

11.600
36.481

-

-

4.372

48.081

-

1.205

4.372

49.286

VLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingen
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Reserves en fondsen
Reserves
- Bestemmingsreserves
- Overige reserves
Fondsen
- Bestemmingsfondsen naar overige reserves

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

!
!
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Staat van baten en lasten over 2017
realisatie
2017
€

begroting
2017
€

realisatie
2016
€

290.417
290.417

281.290
0
0
281.290

232.260
232.260

315.521
5.743
321.264

275.490
5.800
281.290

178.605
12.077
190.682

BATEN
Uitsplitsing baten uit eigen fondswerving
- Baten van particulieren
- Baten van bedrijven
- Baten van loterijorganisaties
- Subsidies van overheden
- Baten van verbonden internationale organisaties
- Baten van andere organisaties zonder winststreven
- Baten als tegenprestaties voor de levering van
producten of diensten
- Overige baten
Totaal baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties van derden
Rentebaten en baten uit beleggingen
Som der baten
LASTEN
- Besteed aan doelstellingen
A. Bouw van scholen
B. Scholing

- Vrijval te betalen accountantskosten
- Werving baten
* Kosten eigen fondsenwerving
* Kosten acties van derden

- Beheer en administratie
* Kosten beheer en administratie

3.760
500
163.431
122.726

1.810-

7.212
7.212

27.838
27.838

6.242
6.242

1.046
1.046

Som der lasten

332.908

-

219.566

Saldo van baten en lasten

42.491-

-

12.694

Bestemming saldo
Toevoeging/onttrekking aan
Overige reserves
Bestemmingsfonds Trijna Feenstra Stichting vrijval
Bestemmingsfonds Esther Benjamin Trust vrijval
Winst van het jaar

!

!

45.983
42.491-

61.595
20.0008.30612.694
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen
Stichting Nepal volgt de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor
Fondsenwervende Instellingen.

Algemeen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna
een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Alle bedragen zijn vermeld in
euro’s tenzij anders vermeld.

Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan
uit banktegoeden.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek
van een eventuele voorziening voor risico’s op inbaarheid.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt onderscheiden in overige reserves en
bestemmingsreserves.
De bestemmingsreserve
Ten behoeve van activa die worden aangewend voor de doelbesteding en
bedrijfsvoering wordt een reserve aangehouden in de vorm van een
bestemmingsreserve. Daarnaast kunnen bestemmingsreserves worden
gevormd voor activiteiten die in de komende jaren worden uitgevoerd.

Schulden en overlopende passiva
De overige schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde

Baten en lasten
De baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. De
lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn uitgegeven en/of
voorzienbaar zijn.

Lastenverdeling
De lasten van stichting Nepal worden op basis van de raming van de gemaakte
kosten toegerekend aan de doelbestedingen, werving baten en beheer &
administratie.

!
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Toelichting op de balans per 31 december 2016
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
31-dec-17
€

31-dec-16
€

4.372
4.372

48.068
1.218
49.286

31-dec-17
€

31-dec-16
€

48.081
42.4911.2184.372

35.387
12.694

De specificatie is als volgt:
ABN-AMRO 48.07.95.568 (in USD)
ABN-AMRO 46.97.66.727
ABN-AMRO 49.12.44.363
Totaal

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal

Het verloop van het kapitaal in het boekjaar is als volgt:
Balans per begin boekjaar
Exploitatieresultaat boekjaar
Overboeking naar rekening courant
Balans ultimo boekjaar

48.081

Van het eigen vermogen is € 4.372 (2015: € 36.481) vrij besteedbaar. Het overige
deel betreft
de volgende bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen:
Bestemmingsreserve summit trekking welfare fund
Saldo begin boekjaar
Dotatie boekjaar (per saldo)
Saldo einde boekjaar

11.000
11.000-

11.000
11.000

600
600-

600
600

Totaal bestemmingsreserves

-

11.600

Saldo begin boekjaar
Dotatie boekjaar (per saldo)
Saldo einde boekjaar

-

-

Bestemmingsreserve scholing Susima Laxmi
Saldo begin boekjaar
Dotatie boekjaar (per saldo)
Saldo einde boekjaar

Totaal bestemmingsfonds
Verwerking resultaat 2017
Het negatieve resultaat ad € 45.519, conform de toelichting onder de Staat van Baten en Lasten, is
ten gunste gebracht van het eigen vermogen.

!
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Overige schulden
Nog te betalen rente en kosten
Nog te betalen kosten fondsenwerving
Nog te betalen accountantskosten

!

!

31-dec-17
€

31-dec-16
€

-

1.205
1.205

!
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2017
2017

2016

€

€

BATEN
Uitsplitsing baten
- Baten van particulieren
- Baten van bedrijven

3.760
500

- Baten van loterijorganisaties

-

- Subsidies van overheden

-

- Baten van verbonden internationale organisaties

163.431

- Baten van andere organisaties zonder winststreven
- Baten als tegenprestaties voor de levering van producten of
diensten

122.726

- Overige baten
Totaal baten uit eigen fondswerving
Rentebaten en baten uit beleggingen

TOTAAL BATEN

290.417

232.260

-

-

290.417

232.260

LASTEN
Besteed aan doelstellingen

42.491-

A. Bouw van scholen
Wilde Ganzen

309.941

139.205

5.580

39.400

315.521

178.605

Summit Trekking Staff Welfare Foundation

5.743

12.077

Totaal

5.743

12.077

The Nepal Trust

B. Scholing

!

Vrijval accountantskosten

1.810-

Totaal

1.810-
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Saldo in beheer bij The Nepal Trust
Saldo begin boekjaar

-

-

5.580

39.400

5.300-

39.400-

-

-

280

-

-

5.222

7.212

17.391

-

5.225

7.212

27.838

-

-

605

603

- CBF kosten

125

-

- Adviesraad

-

204

- Drukwerk

1.467

-

- Briefpapier

1.350

Overgemaakt aan The Nepal Trust
Besteed in Nepal gedurende het boekjaar volgens rapport met
controleverklaring accountant
Koersverschillen en transactiekosten
Saldo ultimo boekjaar

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Monitoring kosten
Kosten eigen fondswerving
Bijdrage weeshuis BATU

Kosten acties van derden

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Accountant
Overige kosten

- Website
- 50 jarig bestaan VNN
- Overig
- Rente en kosten rekening-courant banken
Totaal

TOTAAL LASTEN

!

91

-

2.176

-

81

-

348

239

6.242

1.046

332.908

196.950
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Bestedingspercentage baten
Totale baten

100,0%

290.417

100,0%

232.260

Totaal besteed aan de doelstelling

110,6%

321.264

0,0%

-

100,0%

290.417

0,0%

-

2,5%

7.212

0,0%

-

100,0%

332.908

100,0%

97.155

96,5%

321.264

0,0%

-

Kosten eigen fondsenwerving als percentage van de baten eigen
fondsenwerving
Baten eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving
Bestedingspercentage lasten
Totale lasten
Totale besteding aan de doelstelling

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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Saldo in beheer bij The Nepal Trust
Saldo begin boekjaar
Overgemaakt aan The Nepal Trust

-

-

5.580

39.400

5.300-

39.400-

-

-

280

-

-

5.222

7.212

17.391

-

5.225

7.212

27.838

-

-

Besteed in Nepal gedurende het boekjaar volgens rapport met
controleverklaring accountant
Koersverschillen en transactiekosten
Saldo ultimo boekjaar

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Monitoring kosten
Kosten eigen fondswerving
Bijdrage weeshuis BATU

Kosten acties van derden

13.454
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Accountant

605

603

CBF kosten

125

-

Adviesraad

-

204

Drukwerk

1.467

-

Briefpapier

1.350

Website

91

-

50 jarig bestaan VNN

2.176

-

Overig

81

-

348

239

6.242

1.046

Overige kosten

Rente en kosten rekening-courant banken
Totaal

!
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TOTAAL LASTEN

332.908

196.950

Bestedingspercentage baten
Totale baten

100,0%

290.417

100,0
% 232.260

Totaal besteed aan de doelstelling

110,6%

321.264

0,0%

-

100,0%

290.417

0,0%

-

2,5%

7.212

0,0%

-

100,0%

332.908

100,0
%

97.155

96,5%

321.264

0,0%

-

Kosten eigen fondsenwerving als percentage van de baten eigen
fondsenwerving
Baten eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving
Bestedingspercentage lasten
Totale lasten
Totale besteding aan de doelstelling

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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Toelichting lastenverdeling
Specificatie en verdeling kosten naar
bestemming
Bedragen in euro's
Bestemming

Doelstelling

Lasten

A

Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

Eigen
Fondsenwerving

B

Totaal
2017

7.212

6.242

315.521 5.743

!

-

7.212

Begroot
2017

Totaal
2016

Acties van
derden

315.521 5.743

Totaal

!

Beheer en
administratie

Werving baten

-

6.242

-

321.264
7.212
6.242
-

281.290

190.682
27.838
1.084
-

334.718

281.290

219.604

Overige gegevens
Statutaire bepalingen inzake de bestemming van het resultaat
In artikel 5.4 van de statuten is bepaald:
"Het vermogen van de stichting kan niet anders dan tot verwezenlijking van het het
doel van de stichting als aangegeven in artikel 2 worden aangewend.
De inkomsten van de stichting strekken louter tot dekking van de uitgaven ontstaan
door activiteiten door of vanwege de stichting welke rechtstreeks voortvloeien uit
het
doel der stichting. Uitgaven kunnen niet bestaan in uitkeringen aan derden, de
oprichter(s) der stichting en de leden van haar organen daaronder begrepen,
andere
dan die welke de tegenprestatie voor aan de stichting bewezen diensten of
geleverde
goederen vormen, voorzoveel deze tegenprestatie de werkelijke vergoeding voor de
diensten of goederen vertegenwoordigt."
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