
Uitgebreide toelichting op de jaarrekening 2015/2016 
 
Toelichting op de baten en lasten uit de concept-jaarrekening 2015/2016 zoals deze in 
onze opdracht door Sai & Schut registeraccountants te Groningen is samengesteld en op 
[datum] is vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting. 
 
De jaarrekening heeft betrekking op de periode van 15 juli 2015 tot en met 14 juli 2016.  
 
Toelichting op de baten 
 

Baten in Euro’s 2015/2016 2014/2015 

Lijfrenteschenkingen en periodieke giften 16.932 20.725 

Donaties particulieren 11.075 6.933 

Donaties bedrijven/instellingen/fondsen 21.424 32.504 

Donaties noodfonds 22.573 148.876 

TOTALEN 72.004 209.038 

 
Lijfrenteschenkingen en periodieke giften 
Op 14 juli 2016 hebben we 27 schenkers met een gemiddeld bedrag van € 563 per 
schenker. Het jaar daarvoor was dit 24 schenkers met een gemiddeld bedrag van € 594.  
 
Donaties particulieren 
Deze donaties komen veelal van particulieren die Sathiko Sath een warm hart toedragen 
en bijvoorbeeld een jubileumgratificatie of (afscheids)cadeau in de vorm van een 
donatie aan Sathiko Sath laten uitbetalen. Daarnaast komen er via Mollie Payments 
bedragen binnen van bezoekers van onze website. 
 
Donaties bedrijven/instellingen/fondsen 
 

Specificatie donaties         In euro's 

Johanna Donk-Grote Stichting (vooruit ontvangen) 952 

St. Carolus Borromeus Stichting (vooruit ontvangen) 1.552 

Haëllastichting (vooruit ontvangen) 2.052 

Diaconie Protestantse Gemeente Elst 600 

Braber Middelzand (particulier?) 642 

Stichting WN Scheepstra 325 

Stichting Nelis van Dril 10.000 

Stichting Groenwest 70 

Stichting van Helden Tucker 2.000 

Diaconie Deil en Spijk 1.000 

Sociaal Fonds Woudkapel 800 

Stichting Charity Fund  325 

Kringloopwinkel Re Sell Den Haag 2.400 

Sponsoring Sai & Schut (nog te ontvangen) 1.210 

TOTALEN 21.424 

 



De in 2015/2016 van de Stichting Charity Fund ontvangen bijdrage in de kosten van het 
onderwijs en kost en inwoning voor 1 kind voor de komende 12 jaren is voor € 325 ten 
gunste van dit jaar gebracht, de rest is in de balans opgenomen als vooruit ontvangen 
donaties. Hetzelfde geldt voor de van de Stichting WN Scheepstra ontvangen bijdrage 
voor 1 kind voor de komende 4 jaren. 
 
Donaties Noodfonds 
We hebben € 22.573 aan donaties voor het noodfonds ontvangen.  
 

Lasten in Euro’s 2015/2016 2014/2015 

Sathiko Sath Nepal 42.000 35.604 

Schoolgeld 19.353 15.084 

Noodfonds 8.800 4.160 

Overhead 6.436 2.972 

Overig 2.146 2.452 

TOTALEN 78.735 60.272 

 
Toelichting op de lasten 
 
Overdrachten aan Sathiko Sath Nepal 
Ten opzichte van vorig jaar is er € 6.396 meer aan Sathiko Sath Nepal overgedragen 
omdat de bijdrage uit de 1e Matching Grant van de Rotary voor kost en inwoning van 9 
kinderen in het vorige boekjaar besteed is en deze kosten met ingang van dit boekjaar 
volledig voor rekening van Sathiko Sath komen. Daarnaast zijn de kosten voor met name 
voedsel en brandstof e.d. gestegen (door de aardbeving en meer nog sluiting van de 
grens met India in de 2e helft van 2015).  
  
Voor inzicht in de besteding van de overdrachten door Sathiko Sath Nepal wordt 
verwezen naar de samenvatting van de (door Baker Tilly Accountants goedgekeurde) 
jaarrekening van Sathiko Sath Nepal die als bijlage in onze jaarrekening is opgenomen. 
 
School- en collegegelden kinderen 
 

Specificatie schoolgelden kinderen     In euro's 

Little Angels’ School (schooljaar 2015/2016) 15.084 

Little Angels’ School (schooljaar 2016/2017) 4.095 

Whitehouse School of Hotel Management 2.500 

TOTALEN 19.353 

 
Het schoolgeld van de Little Angels’ School is in 2016 evenals in 2015 € 630 per leerling. 
In deze jaarrekening is het in juni 2015 betaalde schoolgeld voor 32 kinderen voor 9/12e 
verantwoord en het in maart 2016 betaalde schoolgeld voor 26 kinderen voor 3/12e 
(omdat het schooljaar van 15 april tot 15 april loopt). Naast het schoolgeld van de Little 
Angels’ School zijn ook de schoolgelden voor Gyalbu en Nuri Sherpa aan de Whitehouse 
School of Hotel Management hier verantwoord (€ 2.500 tezamen).  



Wellicht ten overvloede: het schoolgeld voor 27 kinderen is door de Rotary Club 
rechtstreeks overgemaakt naar de Little Angels' School. Zie verder onder het kopje Ter 
afsluiting. 
 
Noodfonds 
Er is € 8.800 betaald uit het Noodfonds voor activiteiten van de Programma Manager 
Himalaya Raj Ghimire.  
 
Overhead 
Op 14 januari 2016 heeft het bestuur de notitie Overhead vastgesteld. In vervolg daarop 
kunnen de Overige bedrijfslasten uit de jaarrekening onderscheiden worden in 
Overhead en Overige lasten. De overhead is: 
 

Specificatie overhead        In euro's 

Representatielasten (bedankje Henk Kroeze) 50 

Reis- en verblijflasten (bezoek aan Kathmandu) 4.320 

Vergaderlasten 356 

Accountantskosten 1.710 

TOTAAL 6.436 

 
Overige kosten 
Het betreft hier de kosten voor advisering door Basu Dev (in Nepal) en Henk Kroeze 
(SESAM Academie) en administratiekosten voor de ontvangsten via Mollie Payments. 
 

Resultaat 2015/2016  
Samenvattend is het resultaat als volgt: 
 

In Euro’s  2015/2016 2014/2015 

Baten  72.004 209.038 

Lasten 78.516 59.720 

Exploitatieresultaat – 6.512 149.318 

Financiële baten en lasten 630 73 

Saldo  – 5.882 149.391 

 
Bestemming resultaat 
Het saldo van de ontvangen donaties voor het noodfonds en de uitgaven (dit is € 22.573 
minus € 8.800) zijn aan het vorig jaar ingestelde bestemmingsfonds toegevoegd  
waardoor het saldo van het noodfonds op 14 juli 2016 € 158.488 is.  
Aan het stichtingskapitaal van Sathiko Sath wordt € 19.655 onttrokken, waardoor dit 
saldo op 14 juli 2016 € 84.944 is. 
 

Ter afsluiting 

Anders dan voorgaande jaren hebben we het boekjaar negatief afgesloten. In de vorige 
jaarrekening werd al geschetst dat er bij gelijkblijvende inkomsten door het wegvallen 
van de bijdrage van de Rotary Club (deels per 2017 en deels per 2018) met ingang van 
boekjaar 2017/2018 een tekort zou ontstaan.  



Nu de inkomsten in dit boekjaar met € 10.731 zijn gedaald én de kosten verhoogd zijn is 
het moment waarop we het eigen vermogen moeten aanspreken eerder aangebroken.  
 
Op dit moment draagt de Rotary Club aanzienlijk bij in de kosten van het onderwijs (27 
kinderen) en kost en inwoning (9 kinderen). Deze bijdrage is echter voor maximaal vijf 
jaar, daarna komen de kosten volledig voor rekening van Sathiko Sath. De bijdrage van 
de Rotary Club is niet zichtbaar in onze jaarrekening omdat deze via de Rotary Club in 
Nepal beschikbaar wordt gesteld aan Sathiko Sath Nepal.  
 
We moeten dus nog actiever gaan zoeken naar inkomsten, omdat we ons tot doel 
hebben gesteld minimaal het primair en lager secundair onderwijs van onze kinderen te 
bekostigen. Het bereiken en behouden van een sluitende exploitatie is voor ons niet 
voldoende: het opbouwen van een vermogen is net zo belangrijk om onze belofte aan 
de kinderen de komende jaren te kunnen inlossen en eventueel nog nieuwe kinderen te 
kunnen opnemen. 
 
 
Jantine Bouma,  
penningmeester 


