Toelichting op de baten en lasten uit de jaarrekening zoals deze:
- op 27 juni 2013 in onze opdracht door Countus accountants + adviseurs te
Steenwijk is samengesteld en
- op 19 september 2013 is vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de
Stichting.

Baten 2012
De baten zijn t.o.v. 2012 gestegen met € 23.774.
Baten in €
Donaties (incl. Mollie BV)
Lijfrenteschenkingen
Stichting Nelis van Dril
Rotary Foundation
Bijdrage DITO Foundation
Bijdragen ouders en andere Nepali

2012
21.729
20.030
10.000
9.000
4.000
3.856
68.615

2011
13.031
17.810
10.000
0
4.000
0
44.841

Verschil
8.698
2.220
0
9.000
0
3.856
23.774

Donaties en giften
De donaties komen veelal van particulieren en bedrijven 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
anoniem bedragen binnen van bezoekers van onze website.
Net als voorgaande jaren heeft de Stichting Nelis van Dril in 2012 een bijdrage van
€ 10.000 gedaan en de DITO Foundation een bijdrage van € 4.000.
Lijfrenteschenkingen
In 2012 hebben we weer 3 nieuwe lijfrenteschenkers gekregen, zodat we nu 31 schenkers
hebben met een gemiddelde schenking van € 648 p/p. In 2011 was de schenking
gemiddeld € 641.
Bijdrage Rotary Foundation
De Rotary Foundation heeft in 2012 een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld voor de
studie- en huisvestingskosten van negen kinderen voor de duur van vijf jaar. Dit ‘fonds’
wordt beheerd door de Rotary Foundation Jawalakhel Kathmandu en maakt geen deel uit
van het vermogen van Sathiko Sath. Vanuit dit fonds wordt er jaarlijks ongeveer € 1.000
per kind naar Sathiko Sath overgemaakt.
Bijdragen ouders en andere Nepali
De ouders van de kinderen dragen zelf ook hun steentje bij door een financiële bijdrage te
leveren.

Baten 2012

Donaties (inkl. Mollie
Payments)
Lijfrenteschenkingen
Stichting Nelis van
Dril

Rotary Foundation
DITO Foundation
Bijdragen Nepali

Lasten 2012
Uiteraard zijn de lasten t.o.v. 2012 gestegen, omdat we met ingang van maart 2012 een
tweede huis voor Sathiko Sath hebben gehuurd en er met ingang van het nieuwe
schooljaar vijf nieuwe kinderen naar school gaan. In overzicht:
Lasten in €
Schoolgeld
Sathiko Sath-huis
Levensonderhoud kinderen
Algemene lasten
Medewerkers Nepal
Kantoorlasten
Bestuurslasten

2012
24.844
16.680
10.385
5.821
4.874
469
262
63.335

2011
19.995
8.147
5.669
2.618
3.227
528
676
40.860

Verschil
4.849
8.533
4.716
3.203
1.647
-59
-414
22.475

Schoolgeld kinderen
Het schoolgeld is ten opzichte van 2011 met € 75 per leerling gestegen (van € 450 naar
€ 525). Hoewel de school in eerste instantie aangaf dat het schoolgeld met ingang van het
nieuwe jaar € 800 bedroeg, is er na onderhandeling uiteindelijk een bedrag van € 525
overeengekomen. Gelukkig heeft het bestuur de bijdragen voor 2012 en de beide jaren
daarna kunnen fixeren, waardoor in dat opzicht geen (onaangename) verrassingen hoeven
worden verwacht in de komende twee jaar. Net als alle andere kosten zijn ook de
lesgelden in Nepal enorm gestegen door inflatie en het optrekken van het minimumloon.
Huisvestingskosten
Het in gebruik nemen van een tweede huis in het voorjaar van 2012 heeft extra kosten met
zich meegebracht. De woning moest immers worden ingericht met bedden, meubels en
stoffering. Ook het vooruitbetalen van huur en borgstelling huur brachten eenmalig extra
kosten met zich mee. Bij het eerste huis deed de gelegenheid zich voor om extra grond te
huren en in te richten als speelterrein. De kosten voor het egaliseren van deze grond zijn
ook eenmalig. Logischerwijs zijn de normale exploitatiekosten gestegen nu er twee
huizen zijn, maar er is geen verdubbeling van de kosten, omdat de keuken in het tweede
huis niet gebruikt wordt. Er wordt in één huis gekookt en daar wordt gezamenlijk gegeten.

Kosten levensonderhoud kinderen
De stijging van de kosten voor levensonderhoud kan niet alleen worden toegerekend aan
de stijging van het aantal kinderen dat we opvangen. Ook hier zien we de gevolgen van de
prijsinflatie in Nepal. Zo is de prijs van rijst, het hoofdingrediënt van de voeding in Nepal,
in één jaar tijd verdubbeld.
Algemene, kantoor- en bestuurslasten
Gelet op de doelstelling van Sathiko Sath, werken alle bestuursleden principieel als
vrijwilliger voor de stichting. De kosten voor het bestuur in Nederland blijven beperkt tot
vergaderkosten in centraal Nederland. Toezicht op en begeleiding van het project ter
plekke in Nepal wordt gecombineerd met andere redenen van verblijf, zoals reizen en
reisleiderschap van de diverse bestuursleden. De nieuwe communicatiemiddelen zoals
Skype hebben het mogelijk gemaakt vaker te overleggen.
In Nepal is verder gewerkt aan het opleiden van bestuursleden van de Nepalese stichting,
stafmedewerkers en de housemanager. Ook dit brengt kosten met zich mee. De reiskosten
van de bestuursleden zijn voor ons een aandachtspunt in 2013. Door meer te delegeren
aan de housemanager, Ratna Kaji, hoeven bestuursleden minder vaak vanuit de bergen
naar Kathmandu te reizen en kan er op reiskosten bespaard worden.
Medewerkers Sathiko Sath
De salariskosten voor onze medewerkers in Kathmandu zijn gestegen ten opzichte van
2011. Dit heeft meerdere redenen. Voor het tweede huis is natuurlijk ook begeleiding
nodig. Daarbij stijgen de lonen in Nepal momenteel relatief sterk omdat de prijzen ook
stijgen.
Lasten 2012

Schoolgeld
Sathiko Sath Huis
Levensonderhoud
kinderen
Algemene lasten

Medew erkers Nepal
Kantoorlasten
Bestuurslasten

Resultaat 2012
Samenvattend is het resultaat als volgt:
In €
Baten
Lasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

2012
68.615
63.335
5.280
3.048
8.328

2011
44.841
40.860
3.981
529
4.510

Ter afsluiting.
In de ideale situatie zouden we met structurele baten de structurele lasten voor de
komende jaren kunnen dekken. De afgelopen jaren blijken we met onverwachte donaties,
giften en sponsoring gelukkig steeds met ‘zwarte’ cijfers te hebben kunnen afsluiten. De
lijfrenteschenkers geven ons in ieder geval een behoorlijke financiële zekerheid om door
te zetten en positief te blijven.
In het verleden hebben we vermogen opgebouwd. Dit laat onverlet dat we actief moeten
blijven zoeken naar inkomsten, omdat we ons tot doel hebben gesteld minimaal de lagereen middelbareschoolopleiding 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.
Het bestuur van de Stichting Sathiko Sath,
Namens dezen
Jantine Bouma,
penningmeester
september 2013

