
Toelichting op de Jaarrekening 2016/2017 
 

 

De jaarrekening heeft betrekking op de periode van 15 juli 2016 tot en met 14 juli 2017. Hierna 

wordt afzonderlijk ingegaan op de cijfers met betrekking tot Sathiko Sath en die met betrekking tot 

het Noodfonds van Sathiko Sath en HT Wandelreizen. 

 

Sathiko Sath Lasten (in €) Baten (in €) 

lijfrenteschenkingen en periodieke giften  14.736 

donaties particulieren  12.523 

donaties bedrijven/instellingen/fondsen  27.550 

Sathiko Sath Nepal 49.865  

school- en collegegelden 17.213  

overige lasten 7.622  

Totalen 74.700 54.809 

 

Het resultaat is € 19.891 negatief en dit wordt dus onttrokken aan de reserve. 

Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de verschillende posten. 

 

Baten 
De baten zijn dit jaar € 5.378 hoger dan vorig jaar. Hierna wordt kort ingegaan op de verschillende 

posten. 

 

Lijfrenteschenkingen en periodieke giften 
Hoewel de baten uit deze periodieke schenkingen in totaal een daling van € 2.196 ten opzichte van 

vorig jaar laten zien, is het aantal schenkers bijna gelijk gebleven. De schenkers verbinden zich met 

een schenking voor minimaal vijf jaar aan Sathiko Sath. Na het verlopen van deze periode besloten 

sommige schenkers dit niet op deze wijze voort te zetten. Andere deden dat wel en gelukkig zijn er 

ook nieuwe schenkers bij gekomen. Dit biedt voor de komende jaren weer enige zekerheid. 

 

Donaties particulieren 
Deze inkomsten zijn € 1.448 hoger dan vorig jaar. De inkomsten komen voornamelijk voort uit 

spontane acties, waardoor deze post moeilijk is te voorspellen. 

 

Donaties bedrijven/instellingen/fondsen 
Ook deze baten zijn € 6.126 hoger dan vorig jaar. Net als de donaties van particulieren zijn deze 

inkomsten nimmer zeker, hoewel enkele bedrijven/instellingen ons als jaren financieel steunen. 

In het verleden zijn er uit fondsen donaties ontvangen als bijdrage in de kosten voor meerdere 

(toekomstige) jaren. Van deze categorie donaties is in dit jaar € 4.700 als bate verantwoord. 

 

Lasten 
Net als de baten zijn ook de lasten hoger dan vorig jaar, en wel € 11.364 hoger! 

Hierna wordt kort ingegaan op de verschillende posten. 

 

Sathiko Sath Nepal 

De overdrachten aan Sathiko Sath Nepal zijn € 7.865 hoger dan vorig jaar. Dit zijn uitgaven voor 

huisvesting, personeel, voeding, bestuur Nepal enzovoort. Net als vorig jaar zijn de loon- en 

prijsstijgingen ook dit jaar weer aanzienlijk. 

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 uitgebreide jaarrekening zal zijn opgenomen. 

 

School- en collegegelden 
Deze lasten zijn ten opzichte van vorig jaar met € 2.140 gedaald, hoewel het schoolgeld van de Little 

Angels’ School in 2017 € 630 per leerling is, net als in 2015 en 2016. De daling is onder andere 

veroorzaakt door de afname van het aantal SkS-leerlingen op de Little Angels’ school. In deze 

jaarrekening is het in 2016 betaalde schoolgeld voor 26 kinderen voor 9/12e verantwoord en het in 

2017 betaalde schoolgeld voor 21 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 vervolgopleidingen voor twee 

studenten hier verantwoord. Ook deze uitgaven zijn lager dan vorig jaar. 

Wellicht ten overvloede: het schoolgeld voor 27 kinderen is door de Rotary Club rechtstreeks voldaan 

aan de Little Angels' School. 

 

Overige lasten 
Hieronder vallen uitgaven voor bestuur in Nederland, zoals: 

• vergaderkosten; 

• kosten bezoek adviseur Basu Dev Neupane aan Nederland najaar 2016; 

• reis- en verblijfskosten bezoek aan Nepal voorjaar 2017; 

• accountantskosten; 

• kosten adviseur bestuur Nepal; 

• bankkosten en rentebaten. 

 

Resultaat Sathiko Sath 
De rekening van baten en lasten 2016/2017 resulteert in een tekort van € 19.891. 

 

 Realisatie 2016/2017 Realisatie 2015/2016 Verschil 

Totale baten € 54.809 € 49.431 € 5.378 

Totale lasten € 74.700 € 69.086 € 5.614 

Verschil  – € 19.891 – € 19.655  

 

Overig 
 

Verloop reserve 
Het verloop van de reserve (het ‘stichtingskapitaal’) van Sathiko Sath is als volgt: 

 

 Stand 15-7-2016 Resultaat 2016/2017 Stand 14-7-2017 

Stichtingskapitaal € 84.944 – € 19.891 € 65.053 

 

Beleid inzake overheadkosten 
Op 14 januari 2016 heeft het bestuur het volgende beleid vastgesteld: de overheadkosten voor 

besteding van gelden uit respectievelijk het Studiefonds SkS Nederland en het Noodfonds zullen tot 

een minimum worden beperkt. Wat onder overheadkosten wordt begrepen is in datzelfde besluit 

vastgelegd. 

 

 

 

 

 



Percentage besteed aan doelstelling, werving en overhead 

 2017 2016 2015 

Besteding aan doelstelling in % van totale baten* 90% 89% 92% 

Besteding aan wervingskosten in % van baten uit eigen fondswerving - - - 

Besteding aan overheadkosten in % van totale lasten 8% 9% 5% 

*Exclusief rentebaten en inclusief verrekeningen met reserves. 

 

Kosten eigen fondsenwerving als percentage van de baten uit eigen fondsenwerving 
De kosten van eigen fondsenwerving, uitgedrukt in procenten van de baten uit eigen fondsenwerving 

(dus zonder rentebaten), zijn in 2016/2017 nihil en vallen dus ruim binnen de CBF-richtlijn van 

maximaal 25%. 

 

Jaarrekening Noodfonds Sathiko Sath / HT Wandelreizen 
 

Noodfonds Sathiko Sath / HT Lasten (in €) Baten (in €) 

donaties  17.725 

projectkosten 88.400  

overige lasten 1.634  

Totalen 90.034 17.725 

 

Verloop bestemmingsreserve Noodfonds 
Het bestuur heeft in 2015 besloten om de via het Noodfonds ontvangen donaties afzonderlijk te 

reserveren voor de toekomstige uitgaven in dat kader. Het verloop van deze bestemmingsreserve is 

als volgt: 

 

Stand 15-7-2016 Resultaat 2016/2017 Stand 14-7-2017  

Noodfonds € 158.488 – € 72.309 € 86.179 

 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke verantwoording over de 

bestedingen van het Noodfonds. 

 

Ter afsluiting 
Net als vorig jaar hebben we het boekjaar met een tekort afgesloten. In de vorige jaarrekeningen 

werd al geschetst dat, bij gelijkblijvende inkomsten, door het wegvallen van de bijdrage van de 

Rotary Club (deels per 2017 en deels per 2018) het tekort zou oplopen. 

Op dit moment draagt de Rotary Club aanzienlijk bij in de kosten van het onderwijs (27 kinderen). 

Deze bijdrage was echter voor maximaal vijf jaar, met ingang van schooljaar 2018/2019 komen deze 

kosten 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. 

 

Jantine Bouma, 

penningmeester 


