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Introductie 

In het jaar 2017 zijn diverse bestuursleden binnen Stichting Diyo Nepal gewisseld waaronder de 

penningmeester. Dit heeft tot gevolg dat de financiële verantwoording er anders uitziet dan 

voorheen. Er is gekozen voor een overzicht van de financiën van de stichting door middel van het 

inzichtelijk maken van een balans en staat van baten en lasten. Op beide financiële vormen zal 

daarbij een toelichting gegeven worden. Dit is conform de richtlijnen van de Rijksoverheid met 

betrekking tot de ANBI status waar onze stichting zo trots op is. 

(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzonder

e_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/)  

 

Balans 

Activa Passiva 

Zakelijke rekening                                  €21.609,90 Eigen vermogen                                     €86.866,93 

Zakelijke rekening                                       €548,02  

Spaarrekening                                        €64.709,01  

  

Totaal                                                      €86.866,93 Totaal                                                      €86.866,93 

 

Staat van baten en lasten 

Baten €37.256,80 

  

Giften & donaties €37.256,80 

 

Lasten €23.759,90 

  

Stortingen Nepal €22.920,54 

Rekening kosten €184 

Vergoeding vrijwilligers NL €262,20 

Vaste kosten €146,39 

Overig €206,9 

 

Financieel resultaat €13.496,90 

 

Toelichting  

Balans 

In 2017 heeft de stichting drie rekeningen in beheer met een totaal vermogen van €86.866,93. 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. 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/


 
 

Rekening-Courant I 

Saldo op 1 januari 2017:  €8.113,03 

Saldo op 31 december 2017:  €21.609,90 

Rekening-Courant II 

Saldo op 1 januari 2017:  €69,05 

Saldo op 31 december 2017:  €548,02 

Spaarrekening 

Saldo op 1 januari 2017:  €64.111,22 

Saldo op 31 december 2017:  €64.709,01 

 

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 vijf subcategorieën waarvan de stortingen naar 

Nepal veruit de grootste post is. De post is het specificeren waard.  

 

Onder deze subcategorie valt het volgende: 

Schoolgelden        €8.199 

Dovenschool (Vrienden van Effatha)     €6.900 

Vliegtickets overkomst Ilse, Shiva en kinderen voor 10-jarig bestaan €3.097,54 

Projectondersteuning       €1.650 

Onkosten Jeep        €1.195 

Vergoeding veldwerker       €690 

Inkoop spullen markt       €685 

Ondersteuning Kindertehuis      €180 

Vergoeding onderwijzeres      €180 

Ondersteuning  individueel gezin     €144 

Totaal         €22.920,54 

Vanwege een bestuurswisseling zijn er een aantal vaste kwartaal kosten in het tweede halfjaar van 

2017 niet overgemaakt richting Nepal. De meeste posten die hierboven gespecificeerd zijn vallen 

onder die kwartaal kosten (schoolgelden, projectondersteuning, vergoeding veldwerker, 

ondersteuning kindertehuis, vergoeding onderwijzeres en ondersteuning individueel gezin). Hierdoor 

kan het opvallen dat er in het boekjaar 2017 minder stortingen richting Nepal zijn geweest ten 

opzichte van voorgaande jaren. 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. De 

vergoeding van vrijwilligers in Nederland willen wij als stichting tot het minimum beperken. Daarom 

blijft deze post voornamelijk beperkt tot een kilometervergoeding. De vaste kosten bestaan vooral 

uit facturen voor Boekwinkeltjes BV, de website waar tweedehands boeken worden verkocht en 

waarvan de opbrengst naar onze stichting gaat. Onder de post overig vallen de kosten die eenmalig 

voorkomen. Een voorbeeld hiervan is dat wij eind 2017 nieuwe promotiefolders voor de stichting 

laten drukken. Hiermee hopen wij nu weer een tijdje vooruit te kunnen.  

 



 
 

Dankwoord 

Elk jaar weer zijn wij dankbaar voor de trouwe bijdrage van zoveel donateurs. Ilse en Shiva zouden 
zonder deze donaties hun werk niet kunnen doen. Zij geven aan wat er nodig is en welke projecten 
aangepakt kunnen worden. Het bestuur zorgt ervoor dat de gelden hiervoor beschikbaar komen. Een 
vast groepje vrijwilligers zet zich in voor de verkoop van Nepalese producten op markten, hetgeen 
bijdraagt aan de naamsbekendheid van Stichting Diyo Nepal.  
 
Zo is elke bijdrage waardevol en met elkaar maken we de leefwereld van veel mensen in Nepal een 
beetje gemakkelijker. 
 
Een speciaal dankwoord aan Bert en Martien is hier op z’n plaats.  
 
Bert heeft als penningmeester vanaf de oprichting, dus ruim 10 jaar, nauwgezet de penningen 
beheerd en hij heeft dat met grote inzet gedaan. Ook heeft hij samen met Fenny lezingen verzorgd 
en op markten gestaan. Gelukkig blijven hij en Fenny als vrijwilligers aan Diyo verbonden. 
Bert: heel veel dank!! 
 
Martien heeft zo’n 5 jaar lang het voorzitterschap met verve vervuld. Onder zijn leiderschap 
verliepen de bestuursvergaderingen in een plezierige en ontspannen sfeer en werden knopen 
doorgehakt. Een noodzakelijke kwaliteit van onschatbare waarde in de periode na de aardbeving. 
Martien: heel veel dank!! 
 
Het nieuwe bestuur is inmiddels op elkaar ingespeeld en we zijn met het volste vertrouwen de 
toekomst tegemoet gegaan.   
 

Hartelijke groet, 

Namens het bestuur van Stichting Diyo Nepal 

Martine van der Veen 

Penningmeester 


